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Sissejuhatus 
 

Tinaplommide teadusliku uurimisega pole seni Eestis veel keegi põhjalikult tegelenud. 

Suuresti on see tingitud asjaolust, et varasematel arheoloogilistel kaevamistel ei kogutud 

uusaegseid leide või võeti neid üles valikuliselt. Kuid kaubandussuhteid ja -ajalugu 

kajastavad kaubaplommid kujutavad endast äärmiselt informatiivseid arheoloogilisi 

leide, võimaldades lisaks kirjalikele allikatele jälgida tarbekaupade tootmist ja nende 

tarbijateni jõudmist. Uue ja ainulaadse võimaluse selliste plommide uurimiseks lõid 

Narva Suur tn 22 ja 24 kodanikemajade ning ajaloolise börsihoone alal toimunud 

väljakaevamised 2004.-2005. ja 2009. aastal, mille käigus kogutud rikkalik uusaegne 

leiuaines ongi ajendiks järgnevale uurimistööle. 

 

Kui enamikes Eestis ilmunud teadustöödes on vastavale teemale äärmiselt vähe 

tähelepanu pööranud, siis Inglismaal on selle valdkonnaga tegelevad 

harrastusarheoloogid välja andnud mitu uurimust 18. sajandi teisest poolest pärinevate 

juhuleidude hulka kuuluvate plommide kohta. Suuremat tähelepanu on nendes pälvinud 

just Vene päritolu kaubaplommid, mida kasutati Inglismaale transportimisel lina ja 

kanepi kaubapallide sulgemiseks. Olulisematest uurimustest väärivad nimetamist John 

Sullivani kirjatööd „Lead Seals of Russian Origin in Fife“, „Lead Seals of Russian 

Origin: 1740s-c.1830“ ja „Lead Seals of Russian Origin: 1830-1908“, Nick du Quesne 

Bird’i kirjutis „Russian Bale Seals“.1 Kangaplommide kohta on avaldatud Geoff Egan’i 

uurimus „Cloth Seals“, milles on vaatluse all Londoni Muuseumi leiukogudes olevad 

������������������������������������������������������������
1 Sullivan, J. Lead Seals of Russian Origin in Fife, Tayside and Fife Archaeologigal Journal, Vol. 6. 
Tayside and Fife Archaeological Committee, 2000, Pp. 211-227�� Sullivan, J. Lead Seals of Russian 
Origin: 1740s-c. 1830. The Searcher, Top Detecting Magasine for The World’s Most Fascinating Hobby. 
December 2001. Searcher Publications Limited. Surrey, 2001. Pp. 12-13; Sullivan, J. Lead Seals of 
Russian Origin: 1830-1908. The Searcher, Top Detecting Magasine for The World’s Most Fascinating 
Hobby. January 2002. Searcher Publications Limited. Surrey, 2002. Pp. 12-13; Du Quesne Bird, N. 
Russian Bale Seals. The Searcher, Top Detecting Magasine for The World’s Most Fascinating Hobby. 
October 2000. Searcher Publications Limited. Surrey, 2000. Pp. 23-24.�
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kangaplommid.2 Lisaks eelnevale on avaldatud 1993. aastal Saksamaa uurija Sven 

Schütte artikkel pealkirjaga: „Tuchplomben als Städtische Zeichen“.3 

Enim on plommide uurimisega tegeletud Venemaal, kus on palju pööratud tähelepanu 

ka erinevatest linnadest arheoloogilistel kaevamistel leitud plommidele. Uurimistöö sai 

seal alguse juba 1864. aastal, kui krahv Mieczyslaw Ambrozhevsky tõi tinaplommid 

teaduslikku käibesse.4 Venemaa ning endiste Nõukogude Liidu liidumaade uurijad on 

linnade kujunemist ja nende varasemaid järke uurides hakanud andma ülevaateid ka seal 

toimunud kaubandusest ning plommide kasutamisest. Sellealastest publikatsioonidest 

on mainimist väärt �. �. �õbina artikkel „����	
�� ����� �� ��	
� � �����	���“5, 

B. D. �rševskii „����	���	���� �	�����
���� ���� (���	�� �����
� XIX -- 


����� XX ��.)“6 ning Linas Kvizikjavitsjuse kirjutis „����	
�� (��	�����) 

���
����� �����“.7 

 

Käesoleva uurimistöö ülesandeks on jälgida tinaplommide kaudu Narva kesk- ja 

uusaegseid kaubanduslikke sidemeid ning anda ülevaade mõningatest linna 

imporditavatest toodetest. Sellele lisaks luuakse vaatlusalustest plommidest kirjeldav 

kataloog ning selgitatakse nende uurimisel kogutud informatsiooni alusel välja 

importkaupade päritolu ning võimalusel ka kaupade tootjad.  

 

Kõik bakalaureusetöös vaatluse all olevad plommid on kogutud Narvast Suur tn 22, 24 

kodanikemajade ja börsihoone alal 2004.-2005. aastal Aivar Kriiska ja Mari Lõhmuse 

juhtimisel ning 2009. aastal Aivar Kriiska ja Kristi Tasuja juhtimisel läbi viidud 

arheoloogiliste kaevamiste käigus.8 Leitud plommid puhastati Tartu Ülikooli Ajaloo ja 

������������������������������������������������������������
2 Egan, G. Lead Cloth Seals and Related Items in the British Museum (British Museum Occasional 
Papers). British Museum Press. 1994. 
3 Schütte, S. Tuchplomben als städtische Zeichen, Das Fallbeispiel Göttingen. Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums. 1993. S. 135-141. 
4 �	 �����!, ". #.  ����	���	���� �	�����
���� ���� (���	�� �����
� XIX -- 
����� XX ��.). 
�	��� VI $�%��
�	��
��� &�
�	���� �����
���! �	��������. �. 4. $�����, 1998. C. 215-222. 
5 ����
�, �. �. ����	
�� ����� �� ��	
' � �����	���. (�������� �	�������� 1981/ 1. $�����, 
1981. C. 298-300. 
6 �	 �����!, ". #. 1981. C. 215-222. 
7 &���������)�, *. ����	
�� (��	�����) ���
����� �����. �	��� VI $�%��
�	��
��� 
&�
�	���� �����
���! �	��������. �. 4. $�����, 1998. C. 210-214. 
8 Kriiska, A., Lõhmus, M. Archaeological Excavations on Suur Street, Narva Town. Arheoloogilised 
välitööd Eestis 2005. Tallinn, 2006. Lk.189-206; Kriiska, A., Lõhmus, M. Narva Suur tn 22 ja 24 
kruntide ehituslugu 2004.-2005. aasta arheoloogiliste välitööde andmetel. – Linnas ja linnuses. Uurimusi 
Narva ajaloost. Narva Muuseumi toimetised, 6. Narva, 2006. Lk 8�37. 
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arheoloogia instituudi Arheoloogia kabinetis Andres Vindi poolt. Eelpool nimetatud 

kaevamistelt kogutud 502 plommist võeti uurimise alla 185 eksemplari, ülejäänud 317 

leiunimekirjades mainitud plommi Narva Muuseumi fondi üleantud leidude hulgas ei 

olnud.9  

 

Uurimustöö algas 2009. aasta novembris plommide visuaalse vaatluse ning plommide 

avers ja obvers pooltelt leitava informatsiooni tabelitesse kandmisega. Avers pooleks 

määrati kauba tootja markeeringut kandev külg, obvers pooleks päritolumaa või 

vapikilbi tähist kujutav külg.10 Koos plommidelt leitava informatsiooni 

registreerimisega toimus plommide kaalumine täpsusega 0,1 g. Kõik 

kaalumistulemused on leitavad kataloogi avers lahtrist foto all oleva teksti järelt (vt. 

Lisa ). Sellele järgnes millimeetripaberile asetatud plommide fotografeerimine (taustaks 

olevad suuremad ruudud tähistavad viite millimeetrit, väiksemad ühte millimeetrit) ning 

fotode tabelitesse lisamine. Valminud kataloogid sisaldavad plommi leiunumbrit, 

plommidel olevate markeeringute transkriptsiooni ja fotot avers ning obvers poolelt (vt. 

Lisa ). Piltide all olevas transkriptsioonis tähistavad alakriips(ud) (_) tähti, mida ei 

olnud võimalik tuvastada. Sulgudes olevad tähed ( ) ei olnud selgesti eristatavad, ning 

on avatud rohkem kui üheks interpretatsiooniks. Plommidel oleva teksti 

lahtikirjutamisel esinev kaldkriips ( / ) tähistab rea lõppu ning sõna paiknemist eelnenud 

sõna all või kõrval. Kõik plommid jagunevad leinumbri järgi kataloogidesse, kus nad on 

teineteisest eristatavad järjekorranumbri järgi.  

 

Tollieeskirjade ning plommide kasutamist reguleerivate allikate väljaselgitamiseks 

järgnes töö Eesti Ajalooarhiivis (edaspidi EAA) ja Tartu Ülikooli raamatukogu 

Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas. EAA fondist õnnestus leida 1851. aastal 

koostatud Vene impeeriumi tollimäärustike ja tariifide trükis, mis sisaldas kaupade 

loetelu ning nendelt makstavate tollimaksude suuruseid.11 Sisuliselt on tegemist 1850. 

aastal Vene impeeriumi täielikus seadustekogus („+��
�� (��	�
�� ,���
��- 
������������������������������������������������������������
	
�Kriiska, A., Lõhmus, M. Narva Suur tn 22 ja 24 kruntide ehituslugu 2004.-2005. aasta arheoloogiliste 

välitööde andmetel. – Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseumi toimetised, 6. Narva, 
2006. Lk 8�37; Kaevamisaruande leiunimekiri asub Muinsuskaitseametis. 
10 Välja arvatud juhul kui plommi mõlemad pooled olid sama märgistusega (vt. plomme NLM A 
2420:357 nr 23-29). 
11 Tollitariifid (trükis). Eesti Ajalooarhiiv (edaspidi EAA, f- fond, n- nimistu, s- säilik), f. 4924, n. 1, s. 
1431. 
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����i!���! ���	i�“) välja antud tolliseaduse saksakeelse äratrükiga. Ajalooarhiivis 

hoiul olevad Narva Tolliameti materjalid vajavad tulevikus veel täiendavat uurimist; 

väljatellitud 1804. aastast pärinev Narva Tolliameti register sisaldas ühekülgselt vaid 

kaupade mahuandmeid, kaupade väljasaatjaid ning saajaid ei olnud juurde märgitud.12 

Üritades välja selgitada viiel tinaplommil oleva vapi päritolu, tutvusin Tartu Ülikooli 

raamatukogu Käsikirjade ning haruldaste raamatute osakonnas Arnold Soomi 

isikuarhiivi asuva kümnest fotost, ühest tušijoonistusest ja vapikirjeldusest koosnenud 

vapikoguga.13 Materjale tuli otsida ka H. J. Hanseni publikatsioonist „Geschichte der 

Stadt Narva“14 ja R. Tolli ning J. Sachssendahli „Est- und Livländische Brieflade“ 

neljandast köitest.15 Väljaselgitustöö käigus õnnestus leida eelpool nimetatud allikatest 

Narva orduristiga ja roosiõitega linnavapi kirjeldused ning ülevaade selle saamisloost ja 

kasutamisest (vt. peatükki Narva Suur tänav 22, 24 ja börsihoonest leitud tinaplommide 

leiukontekst). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
������������������������������������������������������������
12 Narva Tolliameti registratuurraamatud. EAA, f. 644, n.1, s. 152. 
13 Narva vapp orduristi ja roosiõitega on Arnold Soomi isikufondi vapikogus tähistatud numbriga 2 
(Autori märkus); Tartu Ülikooli raamatukogu Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond (f- fond, s- 
säilik) f. 152, s. 230. Lk. 1-11.  
14 Hansen, H.J. Geschichte der Stadt Narva. Dorpat, 1858.  
15 Toll, R., Sachssendahl, J. Est- und Livländische Brieflade. Th. 4, Siegel und Münzen der weltlichen 
und geistlichen Gebietiger über Liv-, Est- und Curland bis zum Jahre 1561 nebst Siegeln einheimischer 
Geschlechter. Kluge und Ströhm. Reval, 1887.�
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1. Plommide kasutamise ajalooline ülevaade 
 

Teadaolevalt plommiti Vana-Roomas lukke ning plomme kasutati ka kaupade 

märgistamisel. Toodete küljes olevad plommid pidid sisaldama infot kauba väärtuse 

kohta ning tagama selle ühtlase hinna nii Rooma linnas kui ka impeeriumi äärealadel.16 

Vene uurija A. L. Mongait on arvamusel, et plommide levik sai alguse Bütsantsist, kus 

vene kaupmeestega 945. aastal sõlmitud lepingu järgselt hakati viimaste käest 

ostetavaid pavolokasid ja siidi plommima.17 Arvukad plommileiud keskaegsete Euroopa 

linnade territooriumitelt tõendavad, et nende levik sel alal toimus üsnagi kiiresti. 

Teadaolevalt hakati Lääne-Euroopas kangast tinaplommidega märgistama juba 13. 

sajandil, ülejäänud Euroopas aga alates 14. sajandi lõpust või 15. sajandi algusest.18 

Plommide levimine ja kaupade märgistamine kajastub lisaks arheoloogilistele leidudele  

ka kirjalikes allikates. Visby ja Marseille linnade kaubanduspõhikirjast lähtuvalt peeti 

kaupade märgistamist templiga üldtunnustatuks.19 Usutavasti ongi nõue kaupade 

märgistamiseks plommidega saanud alguse ning hakanud levima just linnade 

kaubanduspõhikirja kaudu.  

 

Kuna linnad on olnud väga pikka aega kaupade tootmise ja vahendamise keskusteks, 

leidub neis ka kõige rohkem kaubandustegevusest mahajäänud esemeid, millest kõige 

kõnekamateks võiks pidada tinast plomme. Neid leidub linnade endiste turu– ja 

laoplatside, tollide ja selliste maksustatud punktide nagu sildade, sadamate või kaide 

lähedusest. Leiukohaks võib olla ka põld või selle kunagine asupaik, põldudelt leitavaid 

plomme kasutati üldjuhul lina- või kanepi kaubapallide märgistamiseks. Nimelt 

eemaldas kauba kättesaaja plommid koos lina või kanepi puitunud varreosaga ning 

viskas minema. Ära visatud varred olid aga heaks väetiseks, mistõttu need koguti hiljem 

kokku, segati seejärel sõnniku või linnatänavatelt kogutud olmejäätmetega ning müüdi 

������������������������������������������������������������
16 &���������)�, *. 1998. C. 210. 
17 Pavoloka – linane riie mis pannakse enne ikooni maalimist puidu peale, riie aitab vältida värvi 
pragunemist. Samas sümboliseerib pavolokaga ikoonilaua katmine Kristuse surilinaga katmist. (Autori 
märge); &���������)�, *. 1998. C. 210. 
18 Schütte, S. 1993. S. 135. 
19 &���������)�, *. 1998. C. 210. 
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kohalikele talunikele väetisena maha.20 Põldudele koos väetisega sattumine ei 

pruukinud aga jääda plommi viimaseks asupaigaks, kuna plommi saab võrdlemisi 

lihtsalt, enamasti ümber sulatades taaskasutada.21 Nõnda ongi nende kokku korjamine 

tina saamise ühe võimaliku moodusena vägagi levinud olnud. Teadaolevalt on 

tinaplomme kasutatud musketi kuulide valamiseks ning õngeraskustena kalapüügil.22   

Plommid jagunevad kinnitamise viisi alusel rippuvateks ja kaubale kinnituvateks. 

Rippuvad plommid kinnitati kauba külge nööri, tänapäeval ka traati kasutades. Just 

kinnitusviisist tulenevalt ongi ripp-plommidel kaks keskosa läbivat auku, mis on ka 

ripp-plommi kõige iseloomulikumaks tunnuseks. Ka kangaplommile iseloomulikud 

tunnused, kaks ketast ning nende vaheline sild, tulenevad tema kanga külge kinnitamise 

moodusest. 

 

Toorplommid (vt. plommi NLM A 2420:92 nr 14) on enamasti valmistatud ajalooliselt 

väljakujunenud tina ja plii sulamist.23 Tina sulatati ning valati käärtüüpi vormi, mille 

keskosast jooksid läbi kaks rauast varrast, mis jätsid pärast vormi avamist plommi 

keskosasse kaks läbivat auku.24 Plommi läbivatest aukudest, mida vahel on ühel pool 

kaks ja teisel pool üks suurem ava, pandi läbi naturaalne linanöör.25 Nööriga 

kinnitamise üheks väga oluliseks osaks oli nööri sisse sõlmede tegemine, mille 

eesmärgiks oli takistada plommi nihkumist kauba küljes. Seejärel pressiti plomm kokku 

plommitangidega, mille mõlemal poolel olevad matriitsid jätsid plommile reljeefsed 

pressmärgid ning surusid plommi tihedalt ümber nööri. 26 

 

Kanga külge kinnituvad plommid koosnevad kahest kettast, mis on omavahel ühendatud 

sillaga (vt. plommi NLM A 2420:36 nr 25).27 Kahekettaliste plommide ühe poole 

moodustab seib ja teise poole tapp. Plomm kinnitati kanga serva külge nii, et kangas jäi 

kahe ketta vahele. Sulgemiseks pressiti tapp läbi seibi ning neediti kokku matriitsiga. 

������������������������������������������������������������
20 Sullivan, J. 2000. Pg. 211. 
21 Sõna plomm tuleb tõenäoliselt tema koostises olevast tinast, mis on ladina keeles plumbum (Autori 
märkus). 
22 �	 �����!, ". #. 1998. C. 215. 
23 Sullivan, J. 2000. Pg. 211. 
24 Du Quesne Bird, N. 2000. Pg. 23. 
25 EAA, f. 4924, n. 1, s. 1431. Lk. 151. 
26 Kangaplommid suleti kahe matriitsiga neetimise teel (Autori märkus). 
27 Plomm NLM A 2420:36 nr 25 on leiukogu ainus kahekettaline tinast kangaplomm. 
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Selliste kahekettaliste neetplommide kasutamise periood jääb 13.-17. sajandisse.28 

Sarnased, kahekettalised plommid on olnud kasutusel ka 19.-20. sajandil.29 Viimaste 

eripäraks on see, et nad kinnitati kauba külge sillaga. Plomm aga suleti tangidega, 

kettaservade kokkuvaltsimise teel (vt. plomme NLM A 2420:92 nr 12 ja 13). 

Uusaegsetest plommidest on enimlevinud kauba-, tolli-, posti- ja raudtee plommid. 

Kindlasti on plommid leidnud kasutamist veel paljudel teistel otstarvetel, seepärast ongi 

kõige mõistlikum teha tinaplommide süstematiseerimiseks jaotus plommide otstarbe 

järgi. Narva Suur tänav 22, 24 ja börsihoone kaevamistelt leitud plommid jagunevad 

oma funktsioonilt põhiliselt kolmeks: kauba-, tolli- ja postiplommideks.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
������������������������������������������������������������
28 Taavitsainen, J. P. Kankaita maan kätköistä. Suomen myöhäisrautakautiset ja keskiaikaiset tekstiilit –
projekti. http://vanha.hum.utu.fi/arkeologia/tekstiiliprojekti/ [20.05.2010] 
29 Siinkirjutaja on näinud 1930. aastatel Ephraim Lerenmanni vabriku „Raudniit“ plommi mis oli 
kinnitatud pitsi külge plommi sillaga. Lerenmanni vabrik „Raudniit“ on tänapäeva „AS Suva“ eelkäija. 
30 Kõikide tekstiilitoodete plommid loeb siinkirjutaja kaubaplommide alla kuuluvateks. 
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2. Narva Suur tänav 22, 24 ja börsihoonest leitud 

tinaplommide leiukontekst 
 

Kõige arvukamalt leiti plomme Suur tn 22 paiknenud kodanikemaja ruumist E II:4 (vt. 

Joonis 1), ruutudest P9, Q9 ja R9. 2005. aasta arheoloogiliste kaevamiste leiunimekirja 

alusel koguti sealt ühtekokku 466 plommi.31 Ruumist E II:4 kogutud plommidest on 

antud töös vaatluse all 141 plommi (leiunumbritega NLM A 2420:357; 362; 1060), 

leiunimekirjas oleva 317 tinaplommi (leiunumbriga NLM A 2420:696) asukoht on 

teadmata. 

 

Ruumi E II:4 rusukihist leiti lisaks plommidele üks käekett, münte,32 lõvinäoga reljeefi 

katke, šlaki tükke, savinõu- ja klaasikilde (ühe põhjal kiri “11 64 TET 200”; ühel killul 

kiri “...INTEREA....”33), fajanss-skulptuur (lammas), ahjukahlite katked (kahel sinine 

ornament, kaks olid reljeefse motiiviga, neist üks roheline, teine musta glasuuriga). 

Seltersi pudeli kild34, elektritarvikuid, isoleerpael, katusekivi katkeid (munk-nunn tüüpi 

ja S-tüüpi35), fajanssnõu killud (kuuluvad arvatavasti ühele kannule). Neist nelja killu 

all kiri “Arabia Suomi Finlandia“,36 ühe nõu serval taimeornament, kolm nõu sangaosa, 

kaks nõu kaant, kaks kildu suurest massiivsest nõust mille välispinnale on maalitud 

������������������������������������������������������������
31 Kriiska, A., Lõhmus, M. Narva Suur tn 22 ja 24 kruntide ehituslugu 2004.-2005. aasta arheoloogiliste 
välitööde andmetel. – Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseumi toimetised, 6. Narva, 
2006. Lk 8�37; Kaevamisaruanne leiunimekiri asub Muinsuskaitseametis. 
32 Varaseim on leid NLM A 2420:1151 – arvestuspenn (Püha Rooma Impeerium), 17.sajand. Järgnevad; 
NLM A 2420:1145 – 2 ööri (hõbe), aastast 1666.  NLM A 2420: 189 – ¼ kopikat, aastast 1771. NLM A 
2420:192 – denga, aastast 1812. NLM A 2420:193 – 1 sent, aastast 1929. NLM A 2420:1049 – 15 
kopikat, aastast 1956. Määrangud: Leimus, I. Narva Suur tn 22-26 kaevandist leitud mündid. Narva 
Muuseumi toimetised 6. Narva, Narva Muuseum, 2006. Lk. 70-71. 
33 Interea ladinakeelne tähendus on eesti keeles samal ajal, vahepeal. 
34 Herzogthum Nassau Selters Germany mineral water bottle. 
http://www.worthpoint.com/worthopedia/herzogthum-nassau-selters-germany-mineral-water.  
[03.05.2010] 
35 Munk-nunn tüüpi katusekive on Eestis kasutatud alates keskajast, S-tüüpi katusekivid ilmusid 
kasutusse 17. sajandil; Loit, M. Kivikatus (keraamiline kivi ja kiltkivi), Ajalugu hooldus ja parandamine. 
http://www.muinas.ee/vvfiles/0/3.%20Kivikatus.%20ajalugu,%20hooldus%20ja%20parandamine.pdf 
[03.05.2010] 
36 Rootsi ettevõte Röstrand sai 25. novembril 1873. aastal loa rajada Soome, Helsingi lähedale tütarfirma 
Arabia. Arabia tehase esimesed hooned rajati 1874. aastal, sama nime kandev tehas on tegev kuni 
tänaseni. Tehasemarkeering „Arabia Suomi Finland“ oli kasutusel aastatel 1932-1949. Pruunil, rohelisel 
või kuldsel värvitemplil on kujutatud esimest tunnelahju; Arabian historia. 
http://www.arabia.fi/web/Arabiawww.nsf/fi/tietoa_arabiasta_historia [03.05.2010] 
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roosid, kolmel killul on sinine joon (ühel kuldne joon), klaasikilde, nööpe, kaoliinsavist 

piibu katkeid ja keraamilisi korke. 

 

Ruumist E II:4 leitud müntide analüüs pakub kahtlemata kõige paremat moodust 

leiukonteksti dateerimiseks. Müntide dateering jääb Ivar Leimuse määrangul 

ajavahemikku 17. sajandist kuni 1956. aastani.37 Samasse ajavahemikku kuulumist 

kinnitavad ka teised kaevandist kogutud leiud, nagu S-tüüpi katusekivid, mida hakati 

kasutama alates 17. sajandist, Seltersi pudelid, mida toodeti 19. sajandi algusest kuni 20. 

sajandi esimese veerandini, hiljemalt kuni Esimese Maailmasõja alguseni. Müntide 

põhjal paika pandud dateeringut näivad kinnitavat ka fajanssnõu killud, millel leiduv 

tehasemarkeering „Arabia Suomi Finlandia“ oli kasutusel aastatel 1932-1949.38 Kuna 

kogutud kaubaplommid ei kanna informatsiooni paigaldamise ajast siis on nende vanust 

võimalik määrata vaid ettevõtte tegevusaastate piiritlemise kaudu. Ruumist E II: 4 leitud 

kaubaplommidest võivad olla vanimad Vendade Thorntonite Peterburgi 1841. aastal 

rajatud Nevski manufaktuuri kaks kaubaplommi (�.���.� TOP��.� NLM A 

2420:1060 nr 12 ja NLM A 2420:357 nr 39),39 kaks Abram Prussaki (�"��$/ 

+�0((�&/ NLM A 2420:1060 nr 13, 35) ja kolm Józef Richteri (.(�+/ 

��1���/ NLM A 2420:1060 nr 14 ja 22; NLM A 2420:362 nr 2) 1840. aastatel 

Łód�’i rajatud puuvillavabrikute kaubaplommi.40 Neile järgnevad Feodor Mihailovi 

(2�#.� $�1A3*.4 NLM A 2420:357 nr 17, 19; NLM A 2420:362 nr 38-41) 1861. 

aastal Moskvasse rajatud manufaktuuri kuus kaubaplommi.41 Savva Morozovi 

������������������������������������������������������������
37 Leimus, I. 2006. Lk. 70-71. 
38 Arabian tehtaanmerkid. 
http://www.arabia.fi/web/Arabiawww.nsf/file/tietoa_arabiasta_tehtaanmerkit_a_tehtaanmerkit/$file/  
A_tehtaanmerkit.pdf [03.05.2010] 
39 The International Context of Textile Sites.  
http://www.mnactec.com/ticcih/Documents/The%20international%20context%20for%20textile%20sites
%20_2.pdf [03.05.2010] 
40 Łód� – Local history. 
http://www.sztetl.org.pl/?a=showCity&action=view&cat_id=3&city_id=559&lang=en_GB&print=1 
[12.03.2010] 
41
�&��������
�	���
��. .��
��. - &�������� ���
����� ����. 

http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://content.foto.mail.ru/list/vvsector/886/i-
958.jpg&imgrefurl=http://www.piterklad.ru/printview.php%3Ft%3D4327%26start%3D0&usg=__7_zT2z
X-MRswB18QjHs41afK-
78=&h=336&w=340&sz=23&hl=et&start=751&um=1&itbs1&tbnid=7oAReYXYwAW7JM:&tbnh=118
&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25
D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25B
5%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%26start%3D738%26um%3D1%26hl%3De
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((�445 $.�.,.4� NLM A 2420:357 nr 15,16; NLM A 2420:1060 nr 32) 

Nikolskisse Vladimeri kubermangu rajatud manufaktuuri kolme kaubaplommi 

väljaandmine võis toimuda juba 1862. aastal. 42 Noorimateks võivad olla 1882. aastal 

Vikul Morozovi Nikolskisse rajatud tekstiilimanufaktuuri kaubaplomm (4�&0*� 

$.�.,.4� NLM A 2420:357 nr 6) ning Winkleri ja Gertneri (B�H&*��/ � 

6������/ NLM A 2420:357 nr 23-29, 31; NLM A 2420:362 nr 6-25; NLM A 

2420:393 nr 21; NLM A 2420:660 nr 14; NLM A 2420:1060 nr 25, 26, 27, 36, 38) 

1885. aastal Łód�’i rajatud kinda ja sukavabriku plommid.43 Enamik eelpool nimetatud 

vabrikutest tegutsesid 1918. aastal toimunud natsionaliseerimiseni. Sellest tulenevalt 

võivad plommid pärineda võrdlemisi pikast perioodist, ajavahemikust 1841-1918. 

Märksa paremat dateerimist võimaldavad aga kaevandist kogutud tolli plommid. Nendel 

märgitud väljaandmise kuupäev lubab oletada, et nad on märgitud daatumi ajal olnud 

Peterburi, Riia ja Virbalise tollides, ning et kaup on jõudnud kas järgneva või veel sama 

aasta sees Narva. Tolliplommidel esinevatest daatumitest varaseim on 1884. aasta ja 

hiliseim 1904. aasta (vt. peatükk 5. Tolliplommid). 

 

Börsihoone ning kodanikeelamu E II kaevandi alalt leitud obvers poolel vappi kandvat 

viis plommi lubavad oletada, et tegemist on Narva linna kaubaplommidega. Üks neist 

(NLM A 2420:1159 nr 1) leiti ruumist E II (vt. Joonis 1), ülejäänud neli (NLM A 

2420:34 nr 2, 3, 4 ja 5) börsihoone ruumist 1 (vt. Joonis 2).44  

Plommide avers poolel esinevad tähised .MP./ 12·(K); MP/9; 12K/ GH; (R)M; I(FH)/ 

(12K). Avers poolel esinevad initsiaalid MP, GH, (R)M, I(FH) tähistavad tõenäoliselt 

tootja, ehk kauba väljaandja nime. Plommidel esinevad tähised 12K, 9(K) vahel ka 15K 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t%26lr%3D%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:et:official%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1 [08.03.2010] 
42 +���
, M. . ��� 	�����%�� ��	����� �����? 
http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://www.veneva.ru/images/find/plomb-
zhd.jpg&imgrefurl=http://www.veneva.ru/plomba.html&usg=__D4kDclf3ijipUjWU47a9jXTpHQQ=&h
=400&w=800&sz=95&hl=et&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=4Vku1C73k4Fz-
M:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0
%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%
25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B1%25D1%258B%26hl%3Det%26lr%3D%26cl
ient%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-
US:official%26sa%3DN%26um%3D1[03.05.2010] 
43 Firma Zenit ajalugu. http://www.zenit.pl/ [13.05.2010] 
44 Börsihoone ruumi 1 leiud sisaldasid loomaluid, paattinaga kaetud pudelikilde, raudesemete katkeid, 
glasuuritud ehituskeraamikat, fajanssnõude ja kolmjala tükke, šlaki tükke, raudnaelu, pudelikorke, nööpe, 
plekkpurkide katkeid, tekstiilitükke, elektritarvikuid, lusikavars, tünnivitsasid, kahhelkivide tükke; 
Börsihoone kaevamisaruande leiunimekiri asub Muinsuskaitseametis. 
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tähistavad maksumäära, mitte summat, mis antud kaubalt maksta tuli.45 Plommide 

obvers poolel on vapikilp ristiga ning punktide kogumiga, mis paiknevad vähemalt 

neljal juhul vapikilbi ülemistel väljadel. Ühel juhul esineb vaid üks punkt vapikilbi 

kõigil neljal väljal (vt. plommi NLM A 2420:34 nr 2). Punktide arv kogumites ei ole 

alati konstantne, neid esineb ühest kuni üheksa punktini kogumi kohta. Plommi NLM A 

2420:1159 nr 1 vasakul väljal on kaheksa ja paremal väljal üheksa punkti. Plommil 

NLM A 2420:34 nr 2 on neid vasakul väljal viis, samas kui paremal väljal võib selgelt 

märgata vaid kolme punkti (arvatavasti on ka neid olnud viis). Plommil NLM A 

2420:34 nr 3 on aga kõikidel neljal väljal kujutatud ühte punkti. Plommi NLM A 

2420:34 nr 4 vapikilbil olevat punktide arvu ei ole võimalik määrata. Plomm NLM A 

2420:34 nr 5 on pooleks murdunud ning säilinud on vaid üks pool. Allesoleval vapikilbi 

vasakul ülemisel väljal on viis punkti, paremal on tuvastatavad vaid kaks punkti.  

 

Vapikilbid on ka oma kujunduselt mõnevõrra erinevad. Plommil NLM A 2420:1159 nr 

1 on vapikilp pealt sirge, küljed on sirged ning ühinevad alt ümaralt. Plommide NLM A 

2420:34 nr 3 ja nr 4 vapikilbid on kujult sarnased. Kilbil on sirge ülaosa ja sissepoole 

kaarduvad küljed, mis ühinevad alt ümarana. Kilbil kujutatud rist on võrdlemisi väike ja 

asetseb kilbi keskel. Plommi NLM A 2420:34 nr 5 vapikilp on kergelt sissepoole 

kaarduva pealisosa ja külgedega, vapikilbi keskel paiknev rist on eelpool kirjeldatutest 

tunduvalt suurem. Plomm NLM A 2420:34 nr 2 vapikilp on nõgusa pealisosaga ning 

väljapoole kaarduvate külgedega, vapikilbi keskel olev rist on väike ning otstest laienev, 

meenutades oma kujult templiordu risti. 

 

Vapikilbi kuju järgi võiks plommi NLM A 2420:1159 nr 1 dateerida 15. sajandisse, 

plommide NLM A 2420:34 nr 3, 4, 5 vapikilbid 16. sajandisse. Plommi NLM A 

2420:34 nr 2 vapikilbi kuju on teistest mõnevõrra erinev ning talle ei leidu otsest 

vastet.46  

 

������������������������������������������������������������
45 Du Quesne Bird, N. 2000. Pg. 24.  
46 Saare, T. Eesti mõisnike vapid. Argo. Tallinn, 2006. Lk. 12. 
�
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Eelpool kirjeldatud vapid on heraldiliste elementide poolest üsnagi lihtsad ja 

tagasihoidlikud, kuna nende presspind ei sisalda endas raskesti kujutatavaid elemente. 

Plommide dateerimist 15.-16. sajandisse toetab ka Šotimaa plommimatriitside uurimus, 

mille kohaselt kasutati lihtsama kujundusega heraldilisi matriitse plommide sulgemiseks 

kuni 17. sajandi alguseni.47  

 

Plommidel kujutatud vapikilp on heraldiliste elementide 

poolest sarnane 17. jaanuaril 1426. aastal ordumeister Cysse 

von Rutenbergi poolt Narva kaupmeestele antud pitsatiga 

millelt võetud vappi kasutati vaha ja teiste kaupade 

markeerimiseks. Hiljem kasutasid seda kaubandusega 

tegelevad ametnikud oma ametipitsatina. 1546. aastal Narva 

linna peavärava kivisse raiutud vapp ilutses ka kommerts- ja 

politseibürgermeistrite ning 

maaklerite ametipitsatitel.48 

Aastatel 1526-1530 kasutati seda 

vappi ürikute pitseerimiseks, olles seega kasutusel 

linnapitsatina.49 Narva vana vapi ülaosas olevad roosid on 

kujutatud vahepeal vartega, vahel ilma. Linna pitsati ja 

vapina kasutatud vapikilbil on kujutatud roose ilma varreta. 

Samasugust varianti kasutasid kaupmehed  ka kaupade 

märgistamiseks.  

 

Sarnaseid plomme on teadaolevalt leitud ka Inglismaalt ning Taanist Knaresboug alalt. 

Viimasest on leitud vähemalt kaheksa orduristi ja stiliseeritud roosiga plommi. Lisaks 

nendele on sealt leitud Peterburi ja Arhangelski päritolu plomme 18. sajandi lõpust ja 19. 

sajandi viimasest veerandist.  

 

 

������������������������������������������������������������
47 Caldwell, H. D. Lead Seal Matrices of the 16th and Early 17th Century.  
http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adsdata/PSAS_2002/pdf/vol_123/123_373_380.pdf [10.05.2010] 
�� Oja, T., Medijainen, E. Eesti vapid ja lipud. Tallinn, Olion, 1993. Lk 26��
49 Samas. 

Narva peaväravasse 1546. aastal 
raiutud vapp. 
Hansen, H.J. Geschichte der Stadt 
Narva. Dorpat, 1858. S. 17. 

Vapp mida kasutati aastatel 
1526-1530 ürikute 
pitseerimiseks. 
Toll, R., Sachssendahl, J. Est- 
und Livländische Brieflade IV . 
S. 86, 87. Taf. 19. Nr.12 
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Taanist leitud plommidel esinevad tähised on järgmised: 

1. I.G/ (1)2K, vapikilbi mõlemal ülemisel väljal paikneb viiest punktist koosnev 

kogum, vapikilbi ülemine serv on sirge.50 

2. (12K) /T·M, punktide kogum paikneb ülemistel väljadel, punktide arvu kogumis ei 

ole fotode alusel tuvastatav.51 

3. Markeeringuga gooti SK või SR/ 12, vapikilp on alt teravnev ja külgedelt sissepoole 

kumer, punktide kogum paikneb ülemistel väljadel.52 

4. W(D)/ 12K, punktide kogum paikneb ülemistel väljadel.53 

5. Plomm tähisega WB, punktide arvu kogumis on raske kindlaks teha, kindlalt võib 

väita kogumi paiknemist vasakul ülemisel ja alumisel väljal.54 

6. 12 K/ CH, vapikilbi ülemistel väljadel on neljast punktist koosnev kogum.55 

7. WLT/ 9K, vapikilp on pealt sirge ja alt teravnev, viiest punktist koosnev kogum 

paikneb vapikilbi ülemistel väljadel.56 

8. WLT/ 1Z57 K, vapikilbi ülemised ning alumine ots on teravnevad, ülemistel väljadel 

on üheksast punktist koosnev kogum.58 

 

Inglismaalt leitud plommidel esinevad tähised on järgmised:  

1. M·/ IZ K, punktide kogum paikneb vapikilbi ülemistel väljadel ja koosneb üheksast     

punktist.59 

2. 12 K/ CM, vapikilbi ülemised nurgad on teravnevad, ülemistel väljadel paiknevad 

neljast punktist koosnevad kogumid.60 

Ühe plommi puhul ei ole leiukoht teada. Plomm on tähistatud järgmiselt: 

R.B/ 12K, vapikilbil on punktide kogum, mis koosneb kolmest punktist, paremal ja 

vasakul vapiväljal, vapikilp on ülevalt teravnev, küljed on sissepoole kumerad.61 

������������������������������������������������������������
50 Elton, S. Lead Cloth & Bag Seals. 
http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/BiloxIGseal [10.05.2010] 
51 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/BiloxCrossonShieldsealTM [10.05.2010] 
52 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/BiloxCrossonShieldsealJJ12 [10.05.2010] 
53 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/BiloxCrossonShieldsealWI12K [10.05.2010] 
54 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/vampWB_seal [10.05.2010] 
55 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/GreatDane1 [10.05.2010] 
56 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/GreatDane2 [10.05.2010] 
57 Täht Z tähistab numbrit 2 (Autori märkus). 
58  Elton, S. Lead Cloth & Bag Seals.  
http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/WIT_Bale_seal [10.05.2010]�
59 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/colzshieldseal [10.05.2010] 
60 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/gladiator2crossonshieldseal [10.05.2010] 



�
�

�

Eeltoodud plommide seostamine Narvaga on aga mõnevõrra problemaatiline. Peamiselt 

selle tõttu, et viis leiukogus olevat plommi on leitud Narvast. Juhul kui kauba eest on 

makstud Narvas maksu, mida näitavad plommidel olevad tähised 9 ja 12K, peavad 

kaubad olema mõeldud ekspordiks ning plommid koos kaubaga ei oleks tohtinud Narva 

jääda. Kuna plommidel esinevad sama suured maksumäärad kui lina ja kanepi 

kaubapallide plommidel, mida on leitud ja uuritud Inglismaal, võib püstitada hüpoteesi, 

et ka antud plommid olid mõeldud just lina ja kanepi markeerimiseks. Sellisel juhul 

peavad nad aga pärinema enne 1712. aastal Peeter Suure poolt sisse seatud kvaliteedi 

kontrollimise ehk praakijate süsteemi kehtestamist. Selle kohaselt oli praakijate 

ülesandeks vastutada kauba kvaliteedi ja sortimendi määramise eest, mille tõendamiseks 

märgiti praakija enda nimi ja praagitud kauba kvaliteet pressmärgina plommidele.62 

Kuna praakija nime ja kvaliteedi märgistust antud plommidel ei esine, peavad 

plommidel esinevad initsiaalid kuuluma kauba tootjatele, mitte aga kauba tollijatele või 

praakijatele. Juhul kui plommide obvers poolel on tegemist stiliseeritud Narva vapiga 

võivad plommid pärineda ajavahemikust 1426-1585, kuna 1585. aastal andis Rootsi 

kuningas Johann III Narvale uue, kalade ja kahurikuulidega vapi.63 Taanist ning 

Inglismaalt leitud plommid on nende riikidega toimunud kaubavahetuse selgeks 

tõendiks. See, kas kaubad on sinna eksporditud just Narvast ning kui kaua kasutati vana 

orduristi ja roosiõitega vappi paralleelselt uue vapiga, tuleb selgitada edaspidiste 

uurimuste käigus. 
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61 Samas. http://ourpasthistory.com/Gallery/bagseals/RBlinnet3seal [10.05.2010] 
62 Kvaliteet jagunes neljaks sordiks, kauba praakijate süsteemi rakendati lina, kanepi, heeringa, puidu jt. 
kaupade ekspordil ja impordil. Süsteem aitas  määrata kauba kokkuostu ja müügi õiglase hinna ning 
vähendada kaubanduses levinud korruptsiooni ja vargust; Sullivan, J. 2000. Pg. 213. 
63 Hansen, H.J. S. 83. 
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3. Narva 2004.-2005. ja 2009. aasta Suur tn 22, 24 ja 
börsihoone arheoloogilistel kaevamistel kogutud 
kaubaplommid 
 

Kõige arvukamalt on esindatud Poola ja Vene tekstiilitoodete valmistajate plommid. 

Kaubaplommide ülesandeks oli märkida toote kvaliteedi kontrollimist. Kui kaup vastas 

kvaliteedile, märgistati see tootjamarkeeringuga ehk siis plommi ja vastava 

pressmärgiga. Kuna tekstiilitooted ei ole riknev kaup ning oluline oli markeerida vaid 

kvaliteedinormidele vastamist, ei esine plommidel toote kontrollimise kuupäevi. 

Uurimisaluste plommide põhjal võib väita, et enamasti on nende avers poolele pressitud 

vabriku või selle omaniku nimi ning selle tegevusvaldkond (nt. �"��$/ +�0((�&/ 

�,# 2�"�. "0$. � 7��(�. –  Abram Prussak, puu- ja villavabriku toodang). Üheks 

variandiks on ka vaid tootja initsiaalidega avers pool (nt. �.7). Obvers poolel on 

tavaliselt märgitud tootmise koht täisnimena (nt. *.#,8 – Łód�) või lühendatud kujul 

(nt. (+" – St. Peterburg). Lisaks võib obvers poolel esineda tootja tunnusmärk (nt. 

plomm NLM A 2420:1052 kus on kujutatud Peterburis paiknevaid Narva väravaid) või 

valmistajariigi vapp (nt. plomm NLM A 2420:92 nr 5). Siinkohal tasub juhtida 

tähelepanu asjaolule, et riigivapp esineb vaid Peterburist, Nikolskist ja Moskvast pärit 

kaubaplommidel ning Vene impeeriumi tollide poolt paigaldatud tolliplommidel. 

 

1850. aasta seaduse kohaselt pidi kauba tootja, veendununa kauba kvaliteedis, panema 

kaubale mitte vähem kui kaks plommi. Juhul kui üks plomm kauba transportimisel 

purunes, kaitses teine kaupa varguse või vahetamise eest. Kui kaup saadeti kahekordselt 

pakendatuna, pandi plomm pakendile ja pakendi sees olevale kaubale nii, et pakendi 

sees olev plomm ei oleks nähtav.64 Lisaks on seaduses märgitud, et kui kauba saaja 

nõuab täiendavate plommide lisamist, on kauba tootja kohustatud plomme lisama. Kui 

plommi ei olnud võimalik kauba iseärasuste tõttu paigaldada, võis seda asendada 

lakipitsat, kuid selle kõrval eelistati siiski pakendi sulgemist tinaplommiga.65 

 

������������������������������������������������������������
64 Siinkohal on tõenäoliselt mõeldud väiksemate kaupade tosinakaupa pakendamist (Autori märkus). 
65 +��
�� (��	�
�� ,���
��- ����i!���! ���	i� , ���	. 1, 2. �. 11V. (�
��-+���	��	�, 1851. C. 
112. 
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Seda, kas plomm on olnud kinnitatud kauba või kaupade ümbrispakendi külge või kui 

paljud plommidest täitsid kauba tellija soovi korral lisatud täiendplommide ülesannet, 

on võimatu välja selgitada. Vaatlusaluste plommide juures ei viita ükski kaubaplommi 

iseärasus tema täpsele otstarbele kauba väljaandmise ja tarbijani jõudmise vältel. 

Tähelepanekute põhjal võib esitada hüpoteesi, et kauba külge kinnitatud plommid olid 

ümbrispakendile kinnitatutest kaalult väiksemad. Selle väite aluseks on manufaktuuri 

Feodor Mihailov ja Pojad kaubaplommide ilmselge kaaluvahe. Kümnest plommist 

üheksa (NLM A 2420:297 nr 12; NLM A 2420:357 nr 17 ja 19; NLM A 2420:362 nr 

32, 38, 39, 40, 41; NLM A 2420:1060 nr 19 ja 20)  jäävad kaalult 3,7 ja 5,4 g vahele, 

ühe plommi (NLM A 2420:297 nr 12) puhul on aga tegemist pea neli korda raskema, 

20,1 g kaaluva plommiga.  

 

Tootjate poolt väljastatavate kaupade markeerimise kohta kehtisid kindlad reeglid, mis 

olid kehtestatud Vene impeeriumi seadustega. Nende kohaselt oli tootja kohustatud 

märgistama villased ja poolvillased fabrikaadid printmärgiga. Juhul kui fabrikaat oli 

trükitud või värvitud nii, et printmärki ei ole selgelt näha, pidi ta lisama väikese 

plommi.66 Aluspesule, igas suuruses puuvillastele rätikutele, puuvillastele kangastele 

nagu mitkal, percal, kalentor, belveret, pikee, jt tuli lisada vaid tootja plomm.67 

Väiksemate toodete puhul pidi neid läbima linane niit kolm korda nii, et kuus niidi otsa 

oleksid plommitud. Pealmisele tükile pidi olema lisatud ka tempel.68 Plommi lisamise 

nõue kehtis ka kõikide läbipaistvate ja poolläbipaistvate toodete puhul, millel ei olnud 

printmärki selgelt näha, kusjuures karusnahkadele nõuti suure plommi paigaldamist.69  

Kahjuks jääb selgusetuks, mida mõeldakse suure ja mida väikese plommi all, kuid selge 

on see, et neil on kindlat vahet tehtud. Antud eeskirjast selgus veel, et plomm ei olnud 

ainus märgistus, mis sisaldas kauba tootja ning toodangu kvaliteedi kontrollimise 

markeeringut, sest lisaks plommile olid kaubad varustatud ka printmärgiga, mõnel juhul 

vahapitsatiga.70 
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66 EAA, f. 4924, n. 1, s. 1431. Lk. 146-147. 
67 Tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et nõutakse väikese plommi (Eine kleine Plombe) paigaldamist; 
Samas. Lk. 147. 
68 Samas. 
69 Samas.  
70 Peenkanga mousseline puhul paigaldati vahapitsat; Samas. Lk. 147. 
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Vaatlusalustest plommidest 78 on Poola päritolu. Nendest 67 Łód�`ist, 10 Varssavist 

ning üks Sosnowiec’ast. 185 plommist 51 on pärit tänapäeva Venemaa alalt. Neist 29 on 

Moskvast, 14 Peterburist, viis Nikolskist, kaks Rodiskist ning üks Vologdast.71 

 

Selleks et mõista, miks on enim plomme pärit just Łód�’i linnast Narva imporditud 

toodete küljest, antakse järgnevalt lühike ülevaade tolleaegse Euroopa suurima 

industriaalpiirkonna kujunemisest. 

 

Łód�`i industrialiseerimine sai alguse aastatel 1815-1831.72 Seaduslik alus 

industrialiseeritud piirkondade arendamiseks anti Poola Valitsuse dekreediga 18. 

septembril 1820. aastal.73 Juba järgmisel aastal hakati Łód�`i lõunaosas paiknenud 

Nowe Miasto piirkonda välja ehitama. Riik rahastas 202 ühesuuruse krundi 

väljaehitamist, nende laiendamine lõuna suunas toimus 1824. aastal.74 Piirkonnas, mis 

kandis nime Łódka, oli 272 villa- 167 lina ja puuvilla kudujate krunti. Igal krundil 

paiknes eluhoone koos tootmishoonega, toodangu algprodukti kasvatamise tarbeks oli 

hoone vahetusläheduses suur aed. Käsitöölismanufaktuuride viimane laiendamine 

toimus 1828. aastal, kui "Sl9zaki" piirkonda rajati 42 linakudujate krunti.75 Seejärel 

ehitati sinna spetsialiseerunud käsitöölistele elu- ja tööpaigad, kusjuures kõigile 

erainitsiatiivil uute hoonete rajajatele anti riigi poolt soodustusi puidu ja telliskivide 

ostmisel. Suuremate ettevõtete tarbeks eraldati 1820. aastate keskel Łód�’i kaguosa, kus 

oli võimalik kasutada jõe hüdroenergiat. 1820. aastate alguses kasutati jõe vett tekstiili 

värvimise ja valgendamise tarbeks, 1827. aastal rajas sinna K. F. Wendisch esimene vee 

energial töötava kedrusveski.76  
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71 Nendest kolm on tolli plommid St. Peterburgi sadamatollist (Autori märkus). 
72 Popławska, I. Muthesius, S.  Poland's Manchester: 19th-Century Industrial and Domestic Architecture 
in Lodz. Popławska, I., Muthesius, S.  Poland's Manchester: 19th- Century Industrial and Domestic 
Architecture in Lodz. Journal of the Society of Architectural Historians. 1986. Pp. 147-151. 
http://www.jstor.org.ezproxy.utlib.ee/stable/990093?&Search=yes&term=Lodz.&term=Century&term=
Muthesius%2C&term=I.%2C&term=Industrial&term=Domestic&term=Architecture&term=19th-
&term=Poland%27s&term=S.&term=Pop%C5%82awska%2C&term=Manchester&list=hide&searchUri
=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DPop%25C5%2582awska%252C%2BI.%252C%2BMuthe
sius%252C%2BS.%2B%2BPoland%2527s%2BManchester%253A%2B19th-
%2BCentury%2BIndustrial%2Band%2BDomestic%2BArchitecture%2Bin%2BLodz.%2B%26wc%3Don
&item=1&ttl=1&returnArticleService=showArticle [05.05.2010] 
73 Samas. 
74 Piotrkowi tänavast kujunes välja Łód�`i peatänav (Autori märkus). 
75 Nn. Sileesia piirkond; Popławska, I. Muthesius, S. 1986. Pp. 147-151. 
76 Samas. 
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Järgneval kümnel aastal industrialiseerimise hoog vaibus ning uute vabrikute rajamine 

võttis kaua aega (näitena võib tuua 1828. aastal kavandatud kuid alles 1837. aastal tööd 

alustanud Ludwig Geyeri vabriku). Selle põhjuseks võib pidada Poola Kuningriigi (nn. 

Kongressi-Poola) ja Suur-Poola vahele seatud kaubandustõket. Linna suurimad 

vabrikud rajati aga alles 1840. aastatel Grohmanni ja von Lande poolt.77 

 

Kuigi 1838. aastal võeti esmakordselt kasutusele aurujõul töötavad kudumis- ja 

ketramismasinad ei toonud see endaga kaasa manufaktuuride toodangu hiiglaslikku 

suurenemist. Aurumasinatele üleminek oli aeglane, paarikümne aasta jooksul oli juurde 

tulnud vaid üheksa aurujõudu kasutavat tööstust. Veel 1860. aastatel oli 

käsitöölistoodangu hinnanguline suurusjärk 44%, pea pool kogu Łód�’i vabrikute 

toodangust.78 

 

Manufaktuuride pakutavad töö- ja elukohad meelitasid Łód�’i märkimisväärsel hulgal 

inimesi. Elanike arv tõusis perioodil 1820-1850 800lt 15 000ni ning jätkas järgnevatel 

aastakümnetel kasvamist. Suuremad elanikearvu tõusud järgnesid Vene Impeeriumi 

talupojareformile 1863. aastal ning Ameerika Ühendriikide kodusõjast põhjustatud 

puuvillakriisile, mille järel hakkasid suured Kesk- ja Ida Euroopa manufaktuurid 

jõudsasti laienema. Puuvillavabrikute rajamine edenes Poolas palju kiiremini kui 

Venemaal, aastatel 1877-1886 kasvas värtnate arv Poolas 134%, Venemaal aga vaid 

32%. Kudumismasinate arvukuse tõus Poolas oli 139%, samas kui Venemaal jäi see 

vaid 46% piirimaile.79 Uute elanike sissevoolu üheks põhjuseks oli ka Varssavi-Viini 

raudteele 1850. aastatel rajatud raudteejaam, mis asus 20 kilomeetri kaugusel Łód�’ist. 

Raudtee püsiühendus Varssavi-Viini liinil loodi 1866. aastal, Moskvaga aga alles 1872. 

aastal. 19. sajandi lõpuks oli Łód�’ist üle 314 000 elanikuga saanud suuruselt teine linn 

Poolas.80 

 

Järgnevalt on plommide informatiivsuse näitlikustamiseks toodud välja uurimistöös 

vaatlusaluste plommide piirkondlik jagunemine.  
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77 Popławska, I. Muthesius, S. 1986. Pp. 147-151. 
78 Samas. 
79 Kreenholmi puuvillavabrik 1857-1907. Lk. 62. 
80 Samas. 
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3.1. Łód�’ist pärit kaubaplommid 
 

Łód�’i 67st plommist 39 kannavad tootja tähist Winkler ja Gertner (B�H&*��/ � 

6������/ NLM A 2420:357 nr 23- 29, 31; NLM A 2420:362 nr 6–25; NLM A 

2420:393 nr 21; NLM A 2420:660 nr 14; NLM A 2420:1060 nr 25, 26, 27, 36, 38), teisi 

markeeringuid antud tootja plommidel ei esine.81 Plommi kaal jääb 2,8–4,8 g vahele, 

erandiks on plomm NLM A 2420:1060 nr 38 kaaluga 2,1 g. Winkleri ja Gertneri suka ja 

kinnaste vabrik (Fabr. po�czoch i r�kawiczek Winklera i Gartnera) asus Łód�`is 

Mikołajewska tänav 84 (end. Sienkiewicza tn.).82 Teadaolevalt asutati ettevõte 1885. 

aastal Winkleri, Gertneri ja Bormani poolt ning see oli tegev kuni pankrotistumiseni 

1919. aastal. Seejärel vahetas vabrik omanikku, hakates tootma põhiliselt sokke, 

sukkasid, kindaid ja silmkoelist aluspesu, kandes kuni Teise maailmasõjani nime 

„Eitingon“. 83 

 

Neli plommi on pärit tootjalt Józef Richter, kelle puuvilla kudumise vabrik (Prz�dzalnia 

i apretura bawełny i półwełny Józefa Richtera) asus Placowa tn 17 (end. Skorupki 

tänav). 6,8-8,9 g kaaluvad plommid on markeeritud järgmiselt: .(�+/ ��1���/ 

�,#"* 2�". 7��(�:�51/. "0$– Józef Richteri puuvilla vabriku toode (NLM A 

2420:362 nr 2; NLM A 2420:1043 nr 10; NLM A 2420:1060 nr 14 ja 22).84  

 

Kolm plommi kaaluga 2,5 g, 2,4 g ja 2,1 g on pärit tootjalt Rudolf Keller (�0#.*82 

K�**EP NLM A 2420:357 nr 22; NLM A 2420:362 nr 37; NLM A 2420:1063 nr 

15).85 Saksamaalt pärit Rudolf Keller rajas 1866. aastal aadressil Długa tn 53 (end. 

Gda;ska tn) pitsi- ja paelavavabriku (Fabryka koronek i tasiemek Rudolfa Kellera). 

1906. aastal tegevuse lõpetanud manufaktuuri ostsid ettevõtjad Emil Eisert ja Brancia 

Schweikert.86  
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81 Vahel esineb nimi ka kujul Gartner.�
82 Moja genealogia. http://www.angro51.yoyo.pl/page.php?108 [13.05.2010] 
83 Zenit, Z historii przedsi<biorstwa. 
 http://www.zenit.pl/ [13.05.2010] 
84 1840. aastatel rajas Józef Richter Łód�`i puuvilla kudumise vabriku; Museum of the history of Polish 
jews. www.sztetl.org.pl [01. 04. 10] 
85 Obvers poolel Łód� (*.#,8). 
86Szram, M. Łód� historie fabryczne. http://www.historiefabryczne.za.pl/index.html [13.05.2010]; Moja 
genealogia. http://www.angro51.yoyo.pl/page.php?108 [13.05.2010] 
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Kaks plommi kaaluga 7,2 g, 7,4 g on pärit tootjalt Abram Prussak, kelle toodang on 

markeeritud järgmiselt: �"��$/ +�0((�&/ �,# 2�"�. "0$. � 7��(�. – 

Abram Prussaku puuvilla ja villavabriku toodang (NLM A 2420:1060 nr 13, 35). 1840. 

aastatel rajas Abram Prussak mehhaniseeritud puu- ja villavabriku (Prz�dzalnia wełny 

Abrama Prussaka) mis asus Łagiewnicka tn. 6.87 On teada, et 1851. aastal oli tal 27 

töötajat ning seitseteist töötuba. Aastaseks toodanguks oli 4200 arssinat czerkassu ja 

3600 salli, nende valmistamiseks kulus 200 puuda toorvilla.88 

 

Łód�’i päritolu seitsmeteistkümnele erinevale manufaktuurile kuulunud 19 plommi 

kohta ei olnud võimalik täiendavat infot leida.89 Teada on vaid see, et nad kõik on 

mingil määral olnud seotud villaste või puuvillaste tekstiilitoodete valmistamisega või 

töötlemisega. Plommidel esinevad järgmised tootjate ja ettevõtete nimed: 

1. 6.&��"�=/, obvers poolel tekst �,#"* 2�"�. 7��C�. – villavabriku toode 

(NLM A 2420:362 nr 1 ja 47). Plommide kaal on 5,0 ja 5,3 g. 

2. _, � 7�&��/,  �,#. 2�"� 7��(�. – villavabriku toode (NLM A 2420:362 nr 

50). Plommi kaal on 8,2 g. 

3. 4�>* ?"�4(&�� �,#. 2�"�. 7��(� – villavabriku toode (NLM A 2420:92 

nr 6). Plomm kaalub 5,6 g.  

4. &_6_2�(�)1�_ _/90 (NLM A 2420:362 nr 45). Plommi kaal on 5,2 g. 

5. (:6)."/ _ _�# _ _.#�4(8)_ _�91 (NLM A 2420:362 nr 46). Plomm kaalub 7,6 

g. 

6. $.6 7�&��/ obvers poolel �,#. (2�")�. &�$4.*8�51 – kammvilla 

vabriku toode (NLM A 2420:1060 nr 15). Plommi kaal on 6,8 g. 

7. _ _(*�4(&(�3) �,# 7��(�8�._ _ � +*��&_ _8 – villa ja kaelrätikute 

vabriku toode (NLM A 2420:362 nr 52). Plomm kaalub 5,4 g. 

8. _ _ _ _ ���/ (NLM A 2420:362 nr 53). Plommi kaal on 17,1 g. 

������������������������������������������������������������
87 Museum of the history of the Polish jews. 
http://www.sztetl.org.pl/?a=showCity&action=view&cat_id=3&city_id=559&lang=en_GB 
[15.05.2010];. Moja genealoogia. http://www.angro51.yoyo.pl/page.php?108 [13.05.2010]  
88 Mis tootega czerkassu näol tegemist on jääb selgusetuks (Autori märkus). 
89 Juhin tähelepanu sellele, et  plomme  leiunumbriga NLM A 2420:92 ja NLM A 2420:362 on kaks 
eksemplari, numbritega 7 ja 8 ning numbriga 1 ja 47. 
90 Obvers poole markeeringut ei olnud võimalik tuvastada. 
91 Obvers poolel on täht X(H) ja tärn (*).�



���

�

9. 4/. 74��=(/_ _), avers poolel tekst $(A�02&#.) 7��(�:��:– 

villamanufaktuuri toode (NLM A 2420:357 nr 20). Plomm kaalub 4,9 g. 

10. 6��7"_ _ _ "�0$/; 6��7"_ _ _  KPH"�0$/ �,#. 2�"�. "0$. � 

7��(� – puuvilla ja villavabriku toode (NLM A 2420:92 nr 7 ja 8). Plommid 

kaaluvad 4,1 ja 4,4 g. 

11. _ 7�_ _ ��_  �,#"* 2�". 7��(�:�51/. "0$ – puuvilla vabriku toode 

(NLM A 2420:357 nr 40). Plommi kaal on 7,6 g. 

12. ($)�"��/ �,#. 2�"�. "0$ (�) 7��(�. – puuvilla ja villavabriku toode (NLM 

A 2420:1060 nr 16). Plomm kaalub 7,1 g. 

13. "(/)*54.4(_ _, obvers poolel "0$ � 7�((�) – puuvilla ja villavabriku toode 

(NLM A 2420:635 nr 13). Plommi kaal on 15,5 g. 

14. _ �_ _(&�� � _ �_ 7����/ 7��(�_ _ _ – villavabriku toode (NLM A 

2420:357 nr 30). Plomm kaalub 4,1 g. 

15. _ _ _M 7��_ _ _ (NLM A 2420:1060 nr 28). Plomm on murdunud pooleks, 

säilinud poole kaal on 3,0 g. 

16. $.,./ *. $._ _ _�I���/ (NLM A 2420:393 nr 19). Plommi kaal on 14,6 g. 

17. *.,_ _�(4)_ _(&I�/ �,#"*I�_ 7��(� � ("0)$ – puuvilla ja villavabriku 

toode (NLM A 2420:393 nr 20). Plomm kaalub 4,7 g. 

 
 

3.2. Varssavist ja Sosnowieca pärit kaubaplommid 
 

Varssavist on pärit 10 kaubaplommi, neist viiel plommil on märgitud tootjaks kummi-, 

paela- ja linditööstus Eger ja Tsigler (�6�� � =�6*�� NLM A 2420: 357 nr 13; NLM 

A 2420:362 nr 35 ja 36; NLM A 2420:656 nr 7; NLM A 2420:1060 nr 11). Egeri ja 

Tsigleri manufaktuuri poolt kasutatud plommide kaal jääb 3,0 g ja 3,6 g vahele, 

erandiks on plomm NLM A 2420:1060 nr 11, mis kaalub 1,1 g. Tööstuse peatoodangu 

alla kuuluvate kummipaelte ja lintide kõrval valmistati ka trakse ning sukapaelu.92  
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92��	����� �����.  
http://www.yarklad.narod.ru/plomby.htm [10.05.2010] 
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Järgnevate tootjatähiste kohta on küll teada, et nende manufaktuurid paiknesid 

Varssavis, kuid täpsemat toodangut ei õnnestunud välja selgitada. 

1. M. ,�*8=(M��/) A. $�((�@(�) +��@#� (NLM A 2420:659 nr 6. NLM A 

2420:1060 nr 34). Plommide kaal on 3,6  ja 4,1 g. 

2. $�1��*8 $��6��/ (NLM A 2420:357 nr 42). Plomm kaalub 2,1 g. 

3. 2�". _ _ ��7. 7�(=)&. � (�6&) (NLM A 2420:99 nr 18). Plommi kaal on 3,4 g. 

4. �.,��"��6/ � �(0&)�*�1�/* 2�"��&� +_# _ _ _ �&.4/ (NLM A 

2420:357 nr 14). Plomm kaalub 2,2 g. 

 

Üks kaubaplomm (NLM A:2420:92 nr 9) pärineb Poola linnast Sosnowiecast. 1,6 g 

kaaluva plommi avers poolel on markeering &.6. 7(�*?)/ ning obvers poolel päritolu 

kohaks (.(�.4�=5.  

 

3.3. Moskvast pärit kaubaplommid 
 

Esimene puuvillatööstus rajati Moskvasse 1808. aastal, järgmiseks aastaks oli neid 

rajatud juba 27. 1825. aastaks oli puuvilla kudumise vabrikuid juba ligi 200 ning 1840. 

aastaks 244. Tekstiilitoodete värvimise vabrikuid oli Moskvas 1825. aastal kaheksa, 

1840. aastaks oli neid aga loodud juba 85.93 Vabrikute rajamise ja tootmistehnoloogiate 

mahajäämus sai aga alguse 1842. aastal, kui keelati masinate sissevedu Inglismaalt. 

Vene vabrikantidel oli lubatud hankida masinaid vaid Belgiast ja Prantsusmaalt, kust 

toodi sisse kasutatud ning ajast mahajäänud seadmeid, mis ei lubanud rakendada 

kaasaegseid ja produktiivsemaid tootmisvõtteid. Masinate sisseveo keeld püsis kuni 

1850. aastani, kuid keelu tühistamine ei tähendanud siiski Vene-Inglise kaubanduslike 

suhete paranemist.94 

 

Moskva tootjatelt pärineb 29 plommi, neist kümme on pärit tootjalt Feodor Mihailov ja 

Pojad (2�"��&� 2. $�1��*.B8 � (5�8 NLM A 2420:297 nr 12; NLM A 

2420:357 nr 17 ja 19; NLM A 2420:362 nr 32, 38, 39, 40, 41; NLM A 2420:1060 nr 19 
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93 Kreenholmi puuvillavabrik 1857-1907. Lk. 6. 
94 Samas. Lk. 7; Kaupade eksport Venemaalt Inglismaale seisis Krimmi sõja ajal (aastatel 1853- 1856), 
sõjajärgsetel aastatel kaubanduslikud suhted taastusid; Sullivan, J. Pg. 219. 
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ja 20). Plommide kaalud jäävad 3,7 ja 5,4 g vahele, erandiks on plomm NLM A 

2420:297 nr 12, mis kaalub 20,1 g.  

 

Feodor Semenovitš Mihailov oli Voroneski väikekodanlane, kes asus Moskvasse ümber 

ja sai I gildi kaupmeheks.95 Mihailovi kalevivabriku „2���	 $��a!��� � ��
“ 

ärihoone asutatud 1861. aastal.96 Feodor Mihailov omas villavabrikut Slujusvõi 

kaldapealsel Moskvas ja laokohta Hosovski kaubahoovis. Peale selle kuulus talle ka 

väikene kvartal Suure ja Väikese turu ning Vodootvodnõ kanali vahelisel põiktänaval. 

Aastatel 1861-72 oli ta linnaduuma liige, alates 1863. aastast Moskva 

Tööstuskaubanduse nõukogu liige ning aastast 1870 Keiserliku Moskva Haridusseltsi 

auliige. Feodor Mihailovi Moskvas asuvas vabrikus avati töötajatele mõeldud Venemaa 

esimene täiskasvanute pühapäeva õhtukool. Üks osa Mihailovi manufaktuuri korpusest 

anti 1921. aastal Rahvusnõukogu trusti Moskoš kätte, et alustada mehhaniseeritud 

vabrikus jalanõude tootmist; 1922. aasta kevadel hakati seda nimetama Pariisi 

kommuuniks.97 

 

Tootjalt Y. F. Vatreme (��� ?. 2 4�T��$�) pärinevad 4,1 ja 4,4 g kaaluvad 

plommid, mille obvers poolel on tekst 2�"��&� KP�(�*. � �+�5T0� 

(�	����-
�- �	���	
��) (NLM A 2420:92 nr 10 ja 11). Äriühing Vatreme rajati 

1875. aastal Moskva oblastisse Ivanteevki Prantsuse ärimehe Y. F Vatreme poolt. 

Vabrikus värviti lina-, villa-, puuvilla- ja siidilõnga ning see toodang sai peagi kõrge 

kvaliteedi poolest väga nõutuks. Päevase toodangunormiga 100 puuda värvitud lõnga 

valmistavas vabrikus töötas 1880. aastal 270 töölist. Y. F Vatreme juhtis vabriku tööd 

kuni 1900. aastani, mil ta selle maha müüs, kuid vabrikut jäi juhtima tema õemees. 

1910. aastaks olid vabriku seadmed amortiseerunud ning tootmine korraldati ümber 

������������������������������������������������������������
95 &��������
�	���
��. .��
��. - &�������� ���
����� ����. 
http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://content.foto.mail.ru/list/vvsector/886/i-
958.jpg&imgrefurl=http://www.piterklad.ru/printview.php%3Ft%3D4327%26start%3D0&usg=__7_zT2z
X-MRswB18QjHs41afK-
78=&h=336&w=340&sz=23&hl=et&start=751&um=1&itbs=1&tbnid=7oAReYXYwAW7JM:&tbnh=11
8&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25
D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25B
5%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%26start%3D738%26um%3D1%26hl%3De
t%26lr%3D%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:et:official%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1 [08.03.2010] 
96 Samas. 
97 Samas.�
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sameti ja siidist kanga valmistamiseks. Esimese maailmasõja päevil (aastatel 1914-

1918) töötas vabrik ööpäevaringselt, täites riiklikku tellimust, tootes sõduritele ja 

ohvitseridele mundreid ning valmistades keemilisi mürkaineid. 1918. aastal ettevõte 

riigistati ning vabrikut hakati uuesti kasutama 1926. aastal trikotaaži vabriku Nr 12 

nime all. Alates 1927. aastast kandis see Feliks Dzeržinski nime.98 

 

Moskvast pärit plommidel, mille väljaandjat ei olnud võimalik tuvastada, esinevad  

järgmised markeeringud: 

1. �(,#"*) 2�"��(&)� "��:�(�)�� obvers poolel �.�6.4�: (NLM A 

2420:362 nr 4). Plommi kaal on 3,9 g. 

2. 2�"��&� (&)( ".�.#��518 �++���0�5 4.� #�(*��/ (NLM A 

2420:362 nr 5). Plomm kaalub 4,1 g. 

3. _ _ 2�"��&� (NLM A 2420:362 nr 27). Plommi kaal on 1,1 g. 

4. 2(�"�) ,�*�68 ($)����/ plommi keskel esinevad numbrid 5 ja 2 (NLM A 

2420:362 nr 33 ja 34). Plommid kaaluvad 2,7 ja 3,0 g. 

5. $(�)_ ��5 4�*�6/ (2�"�) (NLM A 2420:357 nr 37). Plomm kaalub 3,0 g. 

6. $_4_ _7_ _��5 (_ _ "_  7��(�_) (NLM A 2420:357 nr 38). Plommi kaal on 

4,2 g. 

7. 2. 20&(/.2 ..6._ obvers poolel on ankur ketiga (NLM A 2420:1060 nr 18). 

Plomm kaalub 1,9 g. 

8. 2�"��&� 43��1/, keskel A (NLM A 2420:1060 nr 21). Plommi kaal on  2,7 g. 

9. "*�_ _ _ � Ko (NLM A 2420:1060 nr 30). Plomm kaalub on 2,3 g. 

10. �.4�&O�4/ �6.�.4/ � &º (NLM A 2420:92 nr 1). Plommi kaal on 13,0 g. 

11. $.&. &���_ _ �/ (NLM A 2420:92 nr 3). Plomm kaalub 13,1 g. 

12. 2�"��&� �.# +# &�4����/ obvers poolel �++���0�� 4�#�(*��/ 

(NLM A 2420:92 nr 12). Plommi kaal on 0,9 g. 

13. Plommi (NLM A 2420:92 nr 13) avers poolel tootja initsiaalid WF, obvers poolel 

KP�(. �+��T (�	����-
�-�	���	
��) 4. 2��$��/. Tõenäoliselt on 

tegemist tekstiili värvimise vabrikuga. Plomm kaalub 0,7 g. 

14. _ _ _(�)�/ (NLM A 2420:393 nr 22). Plommi kaal on 8,4 g. 

������������������������������������������������������������
98 ���
������ -����	�� ��	���. 
http://www.ivanteevka.org/gorodskojj-okrug/istorija-goroda/ [15.05.2010] 
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15. _(.)  _�"�7/ +���$�. "*�,8 (NLM A 2420:1129 nr 29). Plomm kaalub 4,0 

g. 

16. (A)+���0P� *.(H). (4�#�(*��/) (NLM A 2420:357 nr 33). Plommi kaal on 

2,2 g. 

 
3.4. Peterburist pärit kaubaplommid 
 

Peterburist pärineb 14 plommi, millest kaks ( kaaluga 7,4 g ja 7,8 g) kuuluvad vendade 

Thorntonite villavabrikule ((.+." �.���.� T:��.� NLM A 2420:357 nr 39: NLM 

A 2420:1060 nr 12). Vendade Thorntonite villavabrik rajati 1841. aastal Peterburgi 

Nevski Prospekti lõppu, selle uued telliskivihooned rajati 1866. aastal.99 Ettevõtte 

rajamisel ja tehnika muretsemisel toetuti peamiselt Inglismaa kapitalile. Samal ajal kui 

kaks venda juhatasid Peterburis asuva vabriku tööd, ostis kolmas vend Bradfordis villa 

kokku ja saatis selle Venemaale, kus sellest tehti kammvillast lõnga ja teisi villatooteid. 

Vabrikukompleks oli oma suuruselt väikese linna suurune, andes tööd 3000-le 

kohalikule töötajale ja Inglise juhtkonnale. Kui Esimese maailmasõja alguspäevil 

hakkasid Venemaa vabrikute sissetulekud kiiresti kahanema ning paljud välismaa 

ettevõtted sulgesid oma uksed, jäi 1918. aastal natsionaliseeritud Thorntonite villavabrik 

siiski avatuks, paljuski tänu sellele et nad hakkasid tootma armeele tekke ja riideid.100 

19. sajandi lõpuks oli Thorntonite vabrik üks suurimaid ja hinnatumaid Venemaal ning 

selle toodangut auhinnati 1878. aasta Pariisi Maailmanäitusel kuldmedaliga.101  

 

Üks Peterburist pärit 11,8 g kaaluv plomm on olnud kinnitatud kautšuki ja 

kummitööstuse ���06.*8��&/* ��� (NLM A 2420:92 nr 2) toodangule. 1859. 

aastal tööd alustanud kautšuki ja kummitööstuse „����	�B����� �����!���-

���	���
���! ��
������	�“ rajamine tugines Vene-Ameerika ühiskapitalile ning 

selle peamiseks toodanguks olid kalossid, mida eksporditi üle terve Euroopa ja Vene 

impeeriumi. 1860. aasta oktoobris oli vabriku tootmismaht näiteks 1000 paari kalosse 

������������������������������������������������������������
99 The International Context of Textile Sites. 
http://www.mnactec.com/ticcih/Documents/The%20international%20context%20for%20textile%20sites
%20_2.pdf [03.05.2010] 
100 Varley, M. The Thornton Woollen Mill, St. Petersburg. 
http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5000261876 [05. 04. 2010] 
101 7�	��, #. $���� �������� 
� 	���� ��	���. (�
��-+���	��	���� 4��������. 4����  C 182  
��  28.09.2007. http://www.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10245130@SV_Articles [16.05.2010] 



�	�

�

päevas, 50 aasta jooksul toodeti tehases umbes 282 miljonit kalossipaari, mille 

põhiliseks ostjateks olid kohalikud linnaelanikud. Peale kalosside toodeti seal 

kummimantleid, kummist patju ja madratseid. 1908. aastast sai „����	�B����� 

�����!���-���	���
���! ��
������	�“ kaubamärgiks „�	�����-
��“ (tõlkes 

„Kolmnurk“), valmistades Esimese maailmasõja ajal autorehve. Tehas natsionaliseeriti 

1918. aastal ning see jätkas tööd „6�����	����

�! ����� 	���
���! 

	��� ��

���� C1 �	�����-
��“ nime all.102 

 

Üheteistkümnel St. Peterburgist välja antud plommil on markeeringud: 

1. "���8: #�:"��5 (NLM A 2420:357 nr 1; NLM A 2420:1060 nr 8). Plommid 

kaaluvad 11,7 ja 10,7 g. 

2. (.+.". +.��. (Peterburi sadam) kaks plommi aastast 1895 ja üks plomm 1896. 

aastast (NLM A 2420:357 nr 10 ja 11; NLM A 2420:1060 nr 2). Plommide kaal on 

2,8 g, 3,1 g ja 2,9 g. 

3. (.+.". (01. � 1884 (NLM A 2420:357 nr 36). Tõenäoliselt on tegemist Peterburi 

kuivtolliga. ((01. �- ����! ����%
�). Plommi kaal on 4,0 g. 

4. .�.4���7. .".�.�/ (NLM A 2420:649 nr 11). Plomm kaalub 18,1 g. 

5. *$._ .�*�&((��)#�.4/ (NLM A 2420:92 nr 4). Plommi kaal on 11,1 g. 

6. _ _(E)RS(K)OUR   S   _ _ _ _ . _ _2.1�(/ (NLM A 2420:29 nr 8). Plomm 

kaalub 11,6 g. 

7. _ _ _(�).4���D . _ _ _T_ (NLM A 2420:357 nr 44). Plommi kaal on 19,4 g. 

8. �.7 (NLM A 2420:66 nr 31). Plomm kaalub 11,5 g. 

 
3.5. Nikolskist, Rodiskist ja Vologdast pärit kaubaplommid 
 

Nikolskist Morozovite manufaktuuridest on pärit viis kaubaplommi, mille 

väljaandjatena on märgitud: 

1. �
��� (�445 $.�.,.4� ��
> � kº (NLM A 2420:357 nr 15 ja 16; NLM A 

2420:1060 nr 32). Plommid kaaluvad 4,0 g, 3,2 g ja 3,3 g. 

2. �.4���, 4�&0*� $.�.,.4� (/ C5�.4 4/ $H�&B.*8(&.$/ 

(NLM A 2420:92 nr 5; NLM A 2420:357 nr 6). Plommide kaal on 5,3 g ja 9,0 g. 
������������������������������������������������������������
102(�
��-+���	��	�,����� "&	��
�! �	�����-
��". 
 http://www.go4travel.ru/blog/4/96/96064.html [24.05.2010]�
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Savva Morozovi dünastia tekstiilitööstuste rajaajaks oli samanimeline sunnismaine 

talupoeg. Pärast teoorjusest vabanemist 1797. aastal asutas ta Nikolaevskis Vladimeri 

kubermangus oma tekstiilitööstuse, mis omas kaubaladusid üle kogu Venemaa (Bakuus, 

Samaras, Omskis ja Odessas, Peterburis). Peagi kasvas tööstus üle suureks vabrikute- ja 

töökodadeketiks, mis olid omavahel ühendatud raudteejaamadega Orehovo Zujevo. 

Pärast Savva Morozova surma 1862. aastal võttis tekstiilitööstuse juhtimise üle tema 

poeg Timofei Savvitš. Venemaa ühe suurima tekstiilitööstuse toodangu plommid 

kannavad märgistust: „����� �	

�  ���
	 ���� � ko � ������-�����“. 

Tekstiilitööstuse koosseisu kuulusid kudumise, värvimise, valgendamise, viimistluse ja 

käsitsi kudumise vabrikud, milles valminud kangad leidsid terve impeeriumi alal 

turustamist.103  

 

Savva ja Timofei Morozova kõrval figureerib veel üks Morozovite dünastia esindaja, 

Vikula Elisejevitš Morozov, kes omas tekstiilitööstust Nikolskis, ladusid Moskvas ja 

Peterburis, lisaks veel hulgaliselt kaupluseid. Tema toodetud puuvillase kanga rullide 

küljes olnud plommidel oli kirjas „�
	��� 
����	 ���
	 �� C��
 
� 

�H��B� ����“ (NLM 2420: 357 plomm nr 6). 

�

Kaks Rodiskist pärit 3,1 g ja 2,6 g kaaluvad plommi kuuluvad tootjale 1. (�$��*: 

�#."*. � ��
>. (NLM A 2420:357 nr 35; NLM A 2420:362 nr 48).  

 

Ainus Vologdast pärit 1,6 g kaaluv plomm kannab markeeringut MM 4.�4.#��/ 

(NLM A 2420:1060 nr 17). 

 

  

�

������������������������������������������������������������
103 +���
, M. . ��� 	�����%�� ��	����� �����? 
http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://www.veneva.ru/images/find/plomb-
zhd.jpg&imgrefurl=http://www.veneva.ru/plomba.html&usg=__D4kDclf3ijipUjWU47a9jXTpHQQ=&h
=400&w=800&sz=95&hl=et&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=4Vku1C73k4Fz-
M:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0
%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%
25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B1%25D1%258B%26hl%3Det%26lr%3D%26cl
ient%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-
US:official%26sa%3DN%26um%3D1[03.05.2010] 
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4. Tolliplommid 
 

Kaubaplommidest arvukuselt järgmised kohal on tolli poolt välja antud plommid, 

millega märgistati täiendavat kontrolli vajavaid kaupu. Vaatlusalusalusel perioodil 

reguleerisid tollikorraldust kaks seadust, esimene neist avaldati 1850. aastal Vene 

impeeriumi täielikus seadustekogus „+��
�� (��	�
�� ,���
��- ����i!���! 

���	i�“.104 Selle kohaselt maksis tollis kauba plommimine tinaplommiga kolm 

kopikat hõbedat ja lakipitsatiga pool kopikat hõbedat.105 Seda täiendava seadusena on 

1857. aastal kehtestatud uued tollimaksumäärad, mida muudeti alles 1910. aastal vastu 

võetud legislatsiooniga.106  

 

Plommi avers poolel on märgitud tolli asukoht kas täispikalt (nt. ��@(&– Riia) või 

lühendatud kujul (nt. (.+.".– St. Peterburi sadam), väljaandmise koha järele on 

märgitud väljaandmise aasta. Avers poole keskosas asuvas süvendis on kujutatud otstest 

kolmeks jagunevat risti. Iseloomulikuks tunnuseks on obvers poole keskosas asuval 

eenduval osal olev riigivapp ning madalamal tasandil seda poolkaares ümbritsev tekst  

��$.@�: – toll. Venekeelne tolli tähistav termin – temga, mis algselt tähendas 

märki või templit, võeti kasutusele juba mongolite ülemvõimu ajal. See termin ongi 

saanud aluseks tänapäevastele venekeelsetele tolli tähistavatele mõistetele nagu 

tamožnja (tähenduses toll), tamožnik (tolliametnik), tamžit (tollima).107 

 

Tolliplommid on kujult kaubaplommidest mõnevõrra erinevad, kuna nende pressimisel 

on tekkinud plommile kaks tasandit (vt. plomme NLM A 2420:357 nr 8, 9, 10, 11 ja 

12). Kaubaplommidega sarnaselt kinnitatavate tolliplommide puhul on samuti tegemist 

tangidega pressitavate ripp-plommidega.  

 

Narva Suur tn 22, 24 ja börsihoone arheoloogilistelt kaevamistelt leitud plommidest 15 

on tolliplommid, mille kaal jääb 2,6-4,6 g vahele. Tolliplommid jaguneva päritolult 

kolmeks – tänapäeva Venemaalt, Poolast ja Lätist pärinevateks. Kaubad on leidnud 

������������������������������������������������������������
104 +(,�, ���	. 1, 2. �. 11V. (�
��- +���	��	�, 1851. C. 48-175. 
105 Samas. C. 112. 
106 +(,�, ���	. 1, 2. �. 11XII. (�
��- +���	��	�, 1858. C. 411.; Tollitariifide tabelid on leitavad 
+(,�, ���	. 2, 2. �. 11XII. (�
��- +���	��	�, 1858. C. 110-181. 
107 Kiik, L. Tolliajaloo lühiülevaade. Tallinn, Tallinna Majanduskool, 2007.  Lk. 26. 
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tollimist Virbalises,108 kust pärineb seitse plommi (B��@".* – Veršbol: NLM A 

2420:357 nr 8; NLM A 2420:362 nr 58; NLM A 2420:1060 nr 3, 4, 5, 6, 7).109 Riia 

tollist on pärit neli plommi (��@(& – Riia: NLM A 2420:357 nr 9 ja 12; NLM A 

2420:362 nr 56 ja 57),110 Peterburi sadamatollist kolm ((.+.".+.��. – St. Peterburgi 

sadam: NLM A 2420:357 nr 10 ja 11; NLM A 2420:1060 nr 2).111 Teistest veidi erinev 

ning kümmekond aastat vanem plomm pärineb suure tõenäosusega Peterburi kuivtollist 

((.+.". (01. � 1884 NLM A 2420:357 nr 36). Viimane erineb teistest ka oma kuju 

poolest, kuna sel ei ole teistele tolliplommidele iseloomulikku eenduvat osa. 

 

Kuna tolliplommidel peale on märgitud ka tollimise aeg, aitavad nad kõige paremini 

piiritleda kaupade liikumise aega. Poolast pärit tooted läbisid tõenäoliselt Virbalise ja 

Riia tolle, samas kui Moskvast pärit tooted transporditi raudteed kasutades St. Peterburi 

sadamatolli, kus kaubad tollimise järel Narva saadeti. Tolliplommidel olevate alusel 

saab väita, et kaubad või vähemalt osa kaubast jõudis Narva ajavahemikul 1894-1904, 

ühel juhul ka juba 1884. aastal. Plommid viitavad, et Virbalise tolli kaudu jõudsid 

Narva vähemalt kolm saadetist 1894. aastal, aastatel 1895, 1902 ja 1904 aga vähemalt 

üks saadetis. Riia tolli kaudu jõudsid kaubad Narva 1897. aastal vähemalt kahel, 1902. 

ja 1903. aastal ühel korral. Kaupade tollimine ja väljasaatmine Peterburgist on 

plommide alusel toimunud 1895. aastal kaks korda, üks kord 1896. aastal ning vähemalt 

korra ka varem, juba 1884. aastal.  

 

 

�

 
�

 
 
�
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108 Tänapäeva Leedu linn Virbalis kandis kuni 1917. aastani nime Veršbol (Autoti märkus). 
109 Aastatest 1894, 1894, 1894, 1894, 1895, 1902, 1904.  
110 Aastatest 1897, 1902, 1902, 1903. 
111 Aastatest 1895, 1895, 1896. 
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5. Numbritega tähistatud plommid 
 

Numbritega tähistatud plomme on leiukogus kaheksa. Neil esinevad järgmised 

markeeringud: 

1. Plommil NLM A 2420:1060 nr 9 on kujutatud numbreid (4) 1 ¼. Plommi kaal on 

9,7 g. 

2. Plomm NLM A 2420:357 nr 2 kannab endal numbreid 28 ½, kujult on plomm 

ümar, obvers poolel esineb nr. 1. Plomm kaalub 9,9 g. 

3. Plommil NLM A 2420:357 nr 3 on avers poolel numbrid 6 821, järgmisel real on 

numbrid 2 ja 92, plomm on kujult ovaalne. Obvers poolel on initsiaalid +.:, selle 

all oleval real on osaliselt säilinud tootja perekonnanimi ��_74_ _ �(�.4/_ _. 

Plommi  kaal on 19,6 g. 

4. Plommi NLM A 2420:357 nr 4 avers poolel on numbrid N� 1(2)_ 90 järgmisel real 

kujutatakse tähti "/ (�	��-�– vennad), mille all on tootja perekonnanimi 

"�""��5_. Plomm kaalub 20,4 g. 

5. Plommi NLM A 2420:357 nr 5 avers poolel on numbrid (1?) 148 6 järgmisel real 

number 35½, kujult on see ovaalne. Plommi kaal on 19,1 g. 

6. Plomm NLM A 2420:428 nr 28 on tähistatud numbriga 50 ¼, obvers poolel 

markeeringud puuduvad. Plomm kaalub 5,3 g. 

7. Plommi NLM A 2420:782 nr 27 avers poolel on initsiaalid A.C, mis on ääristatud 

punktidest moodustatud ringiga. Obvers poolel esineb number 58. Plommi kaal on 

4,4 g.  

8. Plommil NLM A 2420:1060 nr 1 on avers poolel numbrid 71 28, selle all oleval real 

number 30. Kujult on see ovaalne ning koosneb kahest tükist (pooleks murdunud). 

Plomm kaalub 16,0 g. 

 

Plommidele lisatud numbri alusel saadi plommitud valmistoode registriraamatusse 

kanda, mille põhjal oli võimalik hiljem toodangut üle kontrollida.112 Plommil esinev 

suurem number on selle järjekorra number, mis eristas seda teistest plommidest. Sageli 

järgmisel real esinev väiksem arv tähistab tõenäoliselt antud tootelt makstava maksu 

������������������������������������������������������������
112 Plommiregistritesse kanti näiteks viinavabriku toodang mis leidis ka plommimist, igale plommile anti 
number ning registrisse märgiti selle väljaandmise kuupäev. Üheks selliseks on Ulvi mõisa viinavabriku 
plommide nimekirjad ja registrid. EAA, f.1327, s. 1, n. 262.  
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määra. Kui enamasti on plommi järjekorra ja maksumäära number samale poolele 

märgitud, siis plommil NLM A 2420:357 nr 2 on avers poolele märgitud makstava 

maksu arvväärtus, samas kui plommi number on esitatud obvers poolel.  
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6. Postiplommid 
�

Leidude seas on ka kaks postiplommi: 

1. ��(4)�*8 +�& (+���. �����	. &�
��	�. – Posti-Telegraafi Kontor) obvers 

poolel 1 (NLM A 2420:92 nr 23). Plommi kaal on 20,5 g. 

2. 4�*�(6.#(&) +.E�.4�: &.��.�� 5 (NLM A 2420:122 nr 24). Plomm 

kaalub 18,3 g. 

 

Esimene plomm on antud välja Tallinna Posti-Telegraafi Kontorist,113 kuid teine on 

tõenäoliselt pärit Arhangelski oblastist, Vilegodski rajooni Postkontorist.  

 

Tallinna PTK plommi võimaliku vanuse väljaselgitamiseks on teada järgnev info. 

Tallinna Posti-Telegraafi Kontor loodi 1887. aastal seni lahus olnud posti- ja 

telegraafiasutuste põhjal. 1. märtsil 1900. aastal liideti Eestimaa posti- ja telegraafi 

asutused Riia Posti-Telegraafi ringkonnaga, kuid kõik postiasutused suleti 1918. aasta 

Saksa okupatsiooni ajal. Sellest tulenevalt võib Tallinna Posti- Telegraafi Kontori 

plomm pärineda aastatest 1887-1918.114 Vilegorodski rajoonist pärit plommi 

dateerimiseks oleks vaja sealset postiajalugu uurida. 
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113 Edaspidi lühendina PTK – Posti-Telegraafi Kontor. 
114 Eesti Ajalooarhiivi fondiloend. 
http://tara.eha.ee/fondiloend/frames/fond_prop.php?id=1583 [19.05.2010]�
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7. Tuvastamatud plommid 
 

27 plommi polnud neilt leitavale vähesele informatsioonile vaatamata võimalik 

tuvastada. Neist kuuel juhul on obvers poolel kujutatud Peterburis paiknevaid Narva 

väravaid (NLM A 2420:357 nr 18; NLM A 2420:362 nr 42, 44; NLM A 2420:1060 nr 

23, 31; NLM A 2420: 1052 nr 30). Avers poole keskel on täht �. ning seda ümbritseb 

markeering (2�"�.) $_ _ _?*&�0@_ või (2�"�. $._ _� �0@�4�). Nende 

plommide kaalud jäävad 2,5 g ja 3,1 g vahele.  

 

Teistel plommidel, mida ei olnud võimalik ühegi tootja ega linnaga siduda, esinevad 

järgmised markeeringud: 

1. Kasutamata plomm ehk plommitoorik (NLM A 2420: 92 nr 14), mille kaal on 4,8 g. 

2. Sulanud plomm (NLM A 2420:357 nr 7). Võib oletada, et plomm on Łód�`i 

päritolu (*.#,8). Plomm kaalub 2,8 g. 

3. Tühi plomm (kujutatud kahte ringi) (NLM A 2420:357 nr 32). Plommi kaal on 3,3 

g. 

4. Avers poolel markeering �.4���@�(�.* +_ _&.4�, keskel initsiaalid A.:. 

Obvers poolel  4./ _ (.#?)_ _ (NLM A 2420:357 nr 34). Plommi kaal on 4,5 g. 

5. Avers poolel on aimatav vaid üks täht _(7?)_ _. Obvers pool on tühi (NLM A 

2420:357 nr 41). Plomm kaalub 4,9 g.  

6. Plommil (NLM A 2420:357 nr 43) on nii avers kui ka obvers poolel näha kahe ringi 

olemasolu. Keskosas paikneb rosett ning tekst. Plommi kaal on 2,5 g. 

7. Plommi (NLM A 2420:362 nr 26) avers poolel on markeering 2�"� "0$�@� � 

7��(�, keskel  �,#. Obvers poolel on ��4(&�3 $_ _ 1�(&�4.*: ning 

keskel paikneb kuueharulise tähe kujutis. Plomm kaalub 5,5 g. 

8. Tühi plomm (NLM A 2420:362 nr 28). Plommi kaal on 8,4 g. 

9. Tühi plomm (NLM A 2420:362 nr 29). Plomm kaalub 8,7 g. 

10. Tühi plomm (NLM A 2420:362 nr 30). Plommi kaal on 12, 1 g. 

11. Avers pool on tühi, obvers poolel markeering _ _ _,�4� (NLM A 2420:362 nr 31). 

Plomm kaalub 6,5 g. 

12. Plommil (NLM A 2420: 362 nr 49) on avers poolel markeering �.4_ _*��. 

Obvers poolel on kujutatud Tsaari Venemaa vappi. Plommi kaal on 2,3 g. 
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13. Plommi (NLM A 2420:361 nr 51) avers poolelt ei ole võimalik markeeringut välja 

lugeda. Obvers poolel on tekst 2�". "0$._ _ _ _ _ , selle keskosas on kujutatud 

üheksat täppi. Plomm kaalub 4,0 g. 

14. Plommi ( NLM A 2420:362 nr 54) avers poolel on markeering* (0&.���:* 

_��_2_ _ _  ning obvers poolel 6._ _ _��(6)_ _.(T).$�7.4/. Plommi kaal on 

15,3 g. 

15. Plommi (NLM A 2420:362 nr 55) avers poole servas on markeering * (tärn), obvers 

poolel �+(�). _ _ _��.�, keskel _*�++ ning sümbol mis sarnaneb tagurpidi 4-

ga. Plomm kaalub 9,9 g. 

16. Plommi (NLM A 2420:1060 nr 37) avers poolel on markeering _ K_ _C, obvers 

pool ei võimalda markeeringu väljaselgitamist. Plommi kaal on 2,9 g. 

17. Markeeringut ei ole võimalik tuvastada (NLM A 2420:1060 nr 39). Plomm kaalub 

2,9 g. 

18. Plommi (NLM A 2420:645 nr 16) avers poolel on markeering ·�+��· (�)_�0�.� 

ning keskel ümber * (tärni) paikneb ringjalt aastaarv 1.865. Obvers poolel on 

tsaariaegne riigivapp. Plommi kaal on 3,6 g. 

19. Plommi (NLM A 2420:1074 nr 17) avers poolel on markeering �@_ _��2_ "�_. 

Obvers poolel 2�"��&�. Plomm kaalub  5,1 g. 

20. Plommi (NLM A 2420:392 nr 26) avers poolel on markeering AFA (täht A on 

ühelpool ühte, teisel pool teistpidi), markeeringu all on venitatud sümbol W. 

Plommi kaal on 11,6 g. 

21. Väga hea säilivusega plomm (NLM A 2420:273 nr 9), nii avers kui ka obvers 

poolel on markeering "�. &��(�."��&.B51/ � Kº. Tekst ümbritseb plommi 

keskel paiknevat Venemaa vappi. Plommi üks pool on pressitud positiiv ja teine 

negatiiv presstangi matriitsidega. Plomm kaalub 9,2 g. 

 

Eeltoodud kuus plommi, millel on kujutatud Peterburis paiknevaid Narva väravaid, ongi 

tõenäoliselt Peterburist pärit. Plommid, mis kannavad endal Venemaa riigivappi, võivad 

olla eelnevatele tähelepanekutele toetudes Peterburi, Nikolski või Moskva päritoluga. 

Loetelus oleva vähemalt kuue plommi markeeringut ei ole võimalik tuvastada, seetõttu 

piirdub nende kohta saadav informatsiooni vaid kaaluga. 
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Kokkuvõte 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli avada Eestis veel uurimata esemete, 

kaubaplommide abil, väike osa Narva linna kaubandusajaloost ning selgitada Suur tn 

22, 24 ning ajaloolise börsihoone alalt kogutud plommide abil välja Narva linna 

kaubanduslikud sidemed ning teha nendel leiduva informatsiooni põhjal kindlaks 

tootjad ning kaubad mis vaatlusalusel perioodil Narva imporditi. Uurimistöö käigus 

tuvastatud tihedate kaubandussidemete tõttu Narvaga antakse eelnevale infole lisaks 

põgus ülevaade Vene impeeriumi ühe suurima tööstuspiirkonna, Łód�’i tekkeloost ning 

selle kujunemisest suuruselt teiseks linnaks Poolas. 

 

Nagu juba märgitud, selgus vaatlusaluste kaubaplommide uurimisel see, et enim kaupu 

pärines Poola manufaktuuridest, kõige arvukamalt riigi suurimast tööstuspiirkonnast 

Łód�’ist, vähemalt kümnel korral ka Varssavist ning ühel juhul Sosnowiec’ast. Lisaks 

Poola kaupadele pärines tooted ka Venemaa manufaktuuridest. Erinevatest 

piirkondadest on enim esindatud Moskvas ja Peterburis valmistatud kaubad. Kaupu on 

toodud ka Nikolskist, vähemalt kahel juhul Rodiskist ja ühel korral ka Vologdast. 

Kaubaplommidel oleva tootjamarkeeringu alusel selgus, et tõenäoliseks kaupade 

tootmise ajaks on enamikel juhtudel periood 1840. aastatest kuni manufaktuuride 

natsionaliseerimiseni 1918. aastal. 

 

Łód�’ist imporditud kaupade puhul on tegemist tekstiilitoodetega, vähemalt 39l juhul 

jõudsid tooted Narva Winkleri ja Gertneri suka- ja kinda vabrikust, kolmel korral 

Rudolf Kelleri pitsi ja paelavabrikust ning kahel korral Abram Prussaki sallivabrikust. 

Nelja Józef Richteri ning teiste seitsmeteistkümne erineva Łód�’i päritoluga 

tekstiilitootja plommid vajavad kaubaartiklite väljaselgitamiseks edasist uurimist.  

 

Kümme plommi viitavad kaupade Varssavi päritolule, nendest viie puhul on 

tõenäoliseks kaubaartikliks Egeri ja Tsigleri lindi- ja kummipaela tööstuses toodetud 

traksid või sukapaelad. Ülejäänud nelja tootja poolt Varssavis valmistatud kaubad 

jäävad siinkohal selgusetuks. Sellele lisaks vajab täiendavat uurimist ka Sosnowiec’as 

toodetud kaup.  
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Moskvast pärit kahekümne üheksast kaubaplommist oli võimalik tuvastada kolmteist 

plommi. Enim, kümne plommiga, on esindatud Feodor Mihailovi kalevivabriku tooted. 

Üks plomm kuulub tekstiili värvimise vabrikule W. Ferman ning kaks plommi Y. F 

Vatreme lina-, villa-, puuvilla ja siidilõnga värvimise vabrikule. Töö käigus tuvastamata 

jäänud kuusteist Moskvast pärit plommi nõuavad põhjalikumat uurimist.  

 

Peterburist pärit neljateistkümnest plommist kaks kuuluvad Thorntoni kammvillase 

lõnga ja villatoodete vabrikule ning vähemalt üks plomm kummitoodete ja kalosside 

tootjale Treugolnikovile. Nikolski manufaktuuride omanikelt on pärit viis plommi. 

Kolm nendest on antud välja kudumise, värvimise, valgendamise, viimistluse ja käsitsi 

kudumise vabrikute omaniku Savva Morozovi poolt, kaks on pärit puuvillase kanga 

tootjalt Vikula Morozovilt. 

 

Ühe Rodiskist ja ühe Vologdast pärit plommi omanikud on küll tuvastatavad kuid nende 

toodangut ei ole olnud seni võimalik välja selgitada.   

 

Viieteistkümnest tuvastatavast tolliplommist seitse on pärit Virbalise tollist, neist neli 

on dateeritavad 1894. aastaga, ülejäänud kolm aastatega 1895, 1902 ja 1904. Riiast 

tulnud tolliplommidest üks on 1897. aastast, kaks 1902. aastast ning üks 1903. aastast. 

Peterburi sadamatollist jõudsid Narva kaks tolliplommiga varustatud toodet aastal 1895 

ja üks aastal 1896. Lisaks sadamatolli poolt välja antud plommidele on Peterburist pärit 

ka üks kuivtolli plomm, mis kannab aastaarvu 1884. Tolliplommidel olevate daatumite 

alusel võib väita, et nimetatud aastatel toimus vähemalt 14-15 korral kauba tollimine 

ning kaupade eksport läbi Virbalise, Peterburi ja Riia tollide. Tolliplommid kinnitavad, 

et kaubad jõudsid tollimise järgselt 1894.-1904. aastatel Narva. Vähemalt ühel juhul ka 

varem, juba 1884. aasta tollimise järgselt. 

 

185st plommist õnnestus geograafiline päritolu kindlaks määrata 140 plommi puhul, 85l 

juhul oli tuvastatav ka plommi väljaandja; sealhulgas ka viieteistkümne tolliplommi 

kindel väljaandmise aasta. Kahest postiplommist õnnestus kindlaks teha mõlema 

väljaandmise koht, ühe puhul ka tõenäoline väljaandmise aasta. Vapikilbi, orduristi ja 
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stiliseeritud roosiõitega plommid ei võimalda aga täpsemat dateeringut kui 15.-18. 

sajandi I veerand, mistõttu need vajavad edasist uurimist.  

 

Loodetavasti illustreeris käesolev bakalaureusetöö kaubaplommide olulisust 

kaubandussuhete välja selgitamisel ning tõestas, et plommide kui arheoloogiliste 

leidude näol on kirjalike allikate kõrval tegemist teise olulise ja informatiivse allikaga 

kaubandusajaloo kohta. Plommid pakuvad potentsiaalselt palju infot linnade eksport- ja 

importkaubanduse kohta, mistõttu vajavad nad senisest rohkem tähelepanu. Kuid 

eelkõige tuleks teadvustada nende kaevamistelt kogumise olulisust, kuna seni on 

plommide arheoloogilist väärtust ilmselgelt alahinnatud. 
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Summary 
Middle- and modern age lead seals as the sources of trade history 
 

The aim of this research was to study a small part of Narva's commercial history with 

the help of lead seals, collected from archaeological excavations of Narva Suur St. 22, 

24 citizens' houses and the historical stock exchange building during 2004-2005 and in 

2009. These seals, which are yet very poorly examined archaeological items in Estonia, 

proved to be very good sources of information about Narva’s trading ties and different 

goods, which were exported to the city during the 19th and 20th centuries. According to 

the data from the seals, there were close trading links between Narva and various 

regions of the Russian Empire, such as Łód�, Warsaw, Sosnowiec, Moscow, Nikolsk, 

Rodisk and Vologda. On account of this, there was given an additional overview about 

the formation of the large and expanding industrial region of Łód�, which became one 

of the largest cities in Poland.  

 

Out of a total 185 seals it was possible to determine the geographic origin of 140 seals. 

In 85 cases it was possible to identify their geographic origin, as well as even the 

producer of the goods, including the origin of 15 datable customs seals. In the case of 

two postal seals it was possible to identify the place of their origin, but the time of 

sealing of one of them is not known. On the basis of seal markings it can be concluded, 

that the usage of the trading seals, which are analyzed in this research, took place from 

1840 to the nationalization of the manufactures in 1918. Customs seals confirm that the 

goods arrived to Narva in the period of 1894-1904, at least in one case a decade before, 

in 1884. Five seals with presumable coat of arms of Narva are dateable from the 15th 

century to the 1st quarter of the 18th century and require further investigation to 

determine their exact time of release and usage. 

 

A lot remains undone in the case of lead seal as a source of trading history; therefore the 

field of further investigations is quite wide. Hopefully this research explained the 

importance of lead seals in the study of trade relations and shows, how important and 

potentially informative about the history of trading they can be. Seals can give us a lot 

of knowledge about the export and import trade of different cities, which is why they 
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definitely require more attention. But above all, it is also crucial to be aware of the 

importance of collecting the seals during archaeological excavations, because their 

historical value is clearly underestimated. 
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%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%25
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Lisad 

�

– 39– 325 plommi leiunumbri kohta. 

– 1–4  plommi leiunumbri kohta. 

–    1 plomm leiunumbri kohta. 

 

Joonis 1. 

Suur tn 22-26 kaevandi üldplaan, plommide leiukohad on märgitud leiunumbriga ning antud ruudu 
täpsusega. Kõikidele leiunumbritele eelneb tähistus NLM A 2420: (leiunumber). 
Joonise põhi; Leimus, I. Narva Suur tn 22-26 kaevandist leitud mündid. Narva Muuseumi toimetised 6. 
Narva, Narva Muuseum, 2006. Lk. 69. 
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Joonis 2. 
Börsihoone kaevandi üldplaan.  
Plommi leiuala on piiritletud katkendjoonega, igale leiunumbrile vastab üks plomm.  
Joonise põhi; Börsihoone kaevamisaruanne, asub Muinsuskaitseametis. 

NLM A 
2420:92 
NLM A 

2420:122 

 

NLM A 
2420:36 
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Avers   
Plommid NLM A 2320:92 nr 1-14 

Obvers 
Plommid NLM A 2420:92 nr 1-14 

                                                                                                                                 
 NLM A 2420:92 nr 1 
�.4�&O�4/  �6.�.4/*/ � &O / 13,0g                                         

            
 
 ***$.(&4�*** 

 
NLM A 2420:92 nr 2 
���06.*8��&/*/  �BO / 11,8g 

 
 
(() +����"5(�)6/*/ keskel 0. 

  
NLM A 2420:92 nr 3 
$.&. &���_ _ �/ / 13,1g 

 
4//  $.(&4/ *** 

 
NLM A 2420:92 nr 4 
*$._.�*�&((��)#�.4/ / 11,1g 

 
 
4//  +��(��)"0�(6/) 

  
NLM A 2420:92 nr 5 
(�.4���,)/ 4�&0*�/ $.�.,.4�/ B/ 
C5�.4/   
4/  $H�&B.*8(&.$/ / 5,3g                                                        

 
 
 
Tsaari Venemaa vapp                                                                                          

  
NLM A 2420:92 nr 6 
�.4 2�"� 7��(� �,#*/ 5,6g  

 
 
*.#,8/ 4�>* ?"�4(&��*                                                                           

 
NLM A 2420:92 nr 7 
(2)�"� "0$.� 7��((�)/ �,#/ 4,0g 

 
 
*.#,8/ 6��7"_ _ _ "�0$/* 

 
NLM A 2420:92 nr 8 
2�"� "0$.� 7��(�/ �,#/ 4,0g 

 
 
*.#,8/  6��7"_ _ KPH"�0$/* 
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NLM A 2420:92 nr 9 
&.6. 7(�*?)// 1,6g 

 
 
(.(�.4�=5 

 
NLM A 2420:92 nr 10 
�BO/ (?) 2/ *4�T��$�*/ ($.(&)4� 
/4,1g_   

 
 2�"��&(�)/ (KP�)(�*./ �/  A+P��0P(�)  
 (�	����-
�-�	���	
��)   

 
NLM A 2420:92 nr 11 
�BO/ ? (2)/ *4�T��$�*/ $.(&4�  /4,4g 

 
2�"��&�/ (KP�)(�*./ �/  A+P��0P�  
(�	����-
�– �	���	
��) 

 
NLM A 2420:92 nr 12 
2�"��&�/ �.#/ +.# &�4����//4/ 
$.(&4/ /0,9g 

 
�++���0��/ 4�#�(*��// $.(&4� 
(plekist) 
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NLM A 2420:92 nr 13 
KP�(. �+��T (�	����-
�-�	���	
��)   
/4./ 2��$��// $.(&B� /0,7g 

 
WF (plekist) 

 
NLM A 2420:92 nr 14 
Kasutamata plomm /4,8g                                                                        

 
 
Kasutamata plomm                         
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AVERS 
Plommid NLM A:2420:357 nr 1-44  

OBVERS 
Plommid NLM A:2420:357 nr 1-44 

 
NLM A 2420:357 nr 1 
"���8:/ #�:"��(5)/ 11,6g 

 
 
B// C.+����/-"0�6/. 

 
NLM A 2420:357 nr 2 
28 1/2 ümar/ 9,9g 

 
  
Number 1 

 
NLM A 2420:357 nr 3 
6 821/ 2 92 OVAALNE/ 19,6g 

 
 
+.:/ ��_74_ _ �(�.4/_ _  

 
NLM A 2420:357 nr 4 
N� 1(2)_ 90/ "// "�""��5_ / 20,4g 

 
 
Ovaalne,  keskele on auk sulanud. 
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NLM A 2420:357  nr 5 
(1?) 148 6/ 35½ ovaalne/ 19,1g 

 
 
Markeeringut ei ole võimalik tuvastada. 

 
NLM A 2420:357 nr 6 
�.4(���,)/ 4�&0*(�)/ $.�.,.4�/ 
(/ C5(�).4/ 4/ 
$(H)�&B.*8(&.$// 9,0g 

 
 
 
Tsaari Venemaa vapp 

 
NLM A 2420:357 nr 7  
(*.#,8)/ 2,8g 

 
 
Sulanud. 

 
NLM A 2420:357 nr 8 
B��@".*. 1895, süvendis risti kujutis/ 
3,6g 

 
 
��$.@�: 95, Tsaari Venemaa vapp. 
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NLM A 2420:357 nr 9 
��@(&. 1902, süvendis risti kujutis/ 3,5g 

 
 
��$.@�� 4(_), Tsaari Venemaa vapp. 

 
NLM A 2420:357 nr 10 
(.+.". +.�� 1895, süvendis risti kujutis/ 
2,8g 

 
 
��$.@�:+ Tsaari Venemaa vapp. 

 
NLM A 2420:357 nr 11 
(.+."(.+.��) 1895, süvendis risti kujutis/ 
3,1g 

 
 
��$.@�:, Tsaari Venemaa vapp. 

 
NLM A 2420:357 nr 12 
(��@)((&.) (1902?), süvendis risti kujutis/ 
3,1g 

 
 
(��$.@)�:, (Tsaari Venemaa vapp) 
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NLM A 2420:357 nr 13 
.�6��8 � =�6*��/ / */ 3,6g 

 
 
*/ 4��7�4/ * 

 
NLM A 2420:357 nr 14 
2�"��&� +_# _ _ _ �&.4// 2,2g 

 
 
4��7�4�/ �.,��"��6/ � 
�(0&)�*�1�/* 

 
NLM A 2420:357 nr 15 
�
���/ (�445/ $.�.,.4�/ ��
> � ko/ 
4,0g 

 
 
Tsaari Venemaa vapp. 

 
NLM A 2420:357 nr 16 
�
���/ (�445/ $.�.,.4�/ ��
> � ko/ 

3,2g    

 
 
Tsaari Venemaa vapp. 
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NLM A 2420:357 nr 17 
2�"��&�/ 2./ $�1��*.B8/ � (5�8/ 
5,4g 

 
 
Tsaari Venemaa vapp. 

 
NLM A 2420:357 nr 18 
(2�"�.) $_ _ _?*&�0@_./ �. / 2,5g 

 
 
Kujutatud on St. Peterburis asuvat Narva 
väravat. 

 
NLM A 2420:357 nr 19 
2./ $�1��*.B8/ � (5�8/ 3,7g 

 
 
Tsaari Venemaa vapp. 

 
NLM A 2420:357 nr 20 
$(AH02&#.) 7��(�:��:/ * / 4,9g 

 
 
*.#,8/ 4/. 74��=(/ _ _ _ _) 
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NLM A 2420:357 nr 21 
sulanud / 3,3g 

 
 
*.(#,8) sulanud. 

 
NLM A 2420:357 nr 22 
�0#.*82/ &�**��/·/ * / 2,5g 

 
 
*.#,8  

 
NLM A 2420:357nr 23 
*.#,8/ (B)��&*��/ � 6����(��/)/ 
2,9g 

 
 
*.#,(8)/ (B)��&*��/ � 6�����(�/) 

 
NLM A 2420:357 nr 24 
*.#,8/ B�&&*��/ � 6������// 2,8g 

 
 
*.#,8/ B�&&*��/ � 6������/ 
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NLM A 2420:357 nr 25 
*.#,8/ B�&(&*��)/ � 6������// 3,0g 

 
 
*.#,8/ B�&&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:357 nr 26 
*.#,8/ (B�)&&*��/ � 6�(���)��// 
3,6g 

 
 
*.(#),8/ (B�&&)*��/ � 6�(����)�(/) 

 
NLM A 2420:357 nr 27 
*.#,8/ (B)�&&*��/ � 6(�����)�/*/ 
3,4g 

 
 
*.#(,8)/ (B�&)&*(��/ �) 
6(�����)�/* 

 
NLM A 2420:357 nr 28 
*.#,(8)/ B�&&*��/ � 6�(�����/)/ 
2,9g 

 
 
*.#,(8)/ (B�&)&*��/ � 6������(/) 
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NLM A 2420:357 nr 29 
*.#,(8)/ (B�&&*��/ � 6�����)�// 
2,8g 

 
 
(*.)#,8/ (B�&&*��/ � 6������/) 

 
NLM A 2420:357 nr 30 
7��(�_ _ _ / 4,1g 

 
 
*.#,(8)/ _ �_ _(&�� � _ �_ 7����/ 

 
NLM A 2420:357 nr 31 
(*).#,(8)/ _ _ _ _ ��/ (B�&&*��/ � 
6������/)?/ 7,1g 

 
 
 
*.(#,8)/ (B�&&*��/ � 6������/)? 

 
NLM A 2420:357 nr 32 
Kujutatud kahte ringi/ 3,3g 

 
 
Kujutatud kahte ringi. 
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NLM A 2420:357 nr 33 
(A)+���0P�/ *.(H)./ (4�#�(*��/)/ 
2,2g 

 
 
(4/ $.(&4/?) 

 
NLM A 2420:357 nr 34 
�.4���@�(�.* +_ _&.4�/ A.:/ 4,5g 

 
 
4./ _ (.#?)_ _ 

 
NLM A 2420:357 nr 35 
1.(�$��*: �#."*./ � ��
(>)/ 3,1g 

 
 
�.#�(&/ 

 
NLM A 2420:357 nr 36 
(.+.".(01.� 1884, keskel risti kujutis/ 4,0g 

 
 
Tsaari Venemaa vapp. 
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NLM A 2420:357 nr 37 
.2�"�./ 4// $.(&4/./ 3,0g 

 
 
$(�)_ ��5* 4�*�6//* 

 
NLM A 2420:357 nr 38 
_ _ "_  7��(�_, sulanud./ 4,2g 

 
 
$.(&48 $_4_ _ _ 7_ _ _��5*/ 

 
NLM A 2420:357 nr 39 
(.+."/ �.���.�/  (T):OP��.(�)/ 7,4g 

 
 
Tsaari Venemaa vapp. 

 
NLM A 2420:357 nr 40 
(2�".7��(�:�51/."0$?)/ �,#"**/ 
7,6g 

 
 
*.#,8/ _ 7�_ _ ��_ 
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�

 
NLM A 2420:357 nr 41 
_ _ _(7?)_ _ / 4,9g 

 
 
Markeeringut ei ole võimalik tuvastada. 

 
NLM A 2420:357 nr 42 
$�1��*8 $��6��// 2,1g 

 
 
*4��7�4� 

 
NLM A 2420:357 nr 43 
Kaks ringi,  keskel rosett ja tekst/ 2,5g 

 
 
Kaks ringi, keskel rosett ja tekst. 

 
NLM A 2420:357 nr 44 
_ _ _(�).4���D ./ _ _ _�_/ 19,4g 

  
 
( +����"0�6 
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AVERS  
Plommid NLM A 2420:362 nr 1-58 

OBVERS 
Plommid NLM A 2420:362 nr 1-58 

 
NLM A 2420:362 nr 1 
2�"�. 7��C�. �,#"*/ 5,0g 

 
 
.6.&��"�=// *.#,8 

 
NLM A 2420:362 nr 2 
2�".7��(�:�51/."0$/ �,#"*/ 7,3g 

 
 
*.#,8/ .(�+/ ��1���/* 

 
NLM A 2420:362 nr 3 
2�"��&� 7G*&..�&�=�:/ 7,7g 

 
 
*.6.*#��"�����8/ #." 

 
NLM A 2420:362 nr 4 
2�"��(&)� "��:�(�)��/  �(,#"*)/ 3,9g 

 
 
.�.�6.4�:./ B// $.(&4/ 
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NLM A 2420:362 nr 5 
2�"��&�/ (&)(/ ".�.#��518/ $.(&4�/ 
4,1g 

 
 
 
�++���0�5/ 4.�/ #�(*��// $.(&4� 

 
NLM A 2420:362 nr 6 
*/ *.#,8/ */ B�H&*��/ � 6������/ /3,6g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 7 
*/ *.#,8/*/ B�H&*��/ � 6������// 3,1g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 8 
*.#,8/ */ B�H&*��/ � 6������// 3,3g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 
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NLM A 2420:362 nr 9 
*.#,8/ */ B�H&*��/ � 6������// 4,0g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 10 
*/ *.#,8/ */ B�H&*��/ � 6������// 4,3g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 11 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ */ 3,7g 

 
 
*.#,8/ * B�H&*��/ � 6������/ * 

 
NLM A 2420:362 nr 12 
*.#,8/ * B�H&*��/ � 6������/ */ 3,4g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ * 
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NLM A 2420:362 nr 13 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������// 3,2g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 14 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ */ 3,3g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 15 
*.#,8/ (B�H&*��/ � 6������/)/ 3,0g 

 
 
*.#,8/ (B�H&*��/ � 6������/) 

 
NLM A 2420:362 nr 16 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������// 3,2g 

 
 
*.#,8/ (B�H&*��/ � 6������/) 
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NLM A 2420:362 nr 17 
*.#,8/( B�H&*��/ � 6������/)/ 3,1g 

 
 
*.#,8/ (B�H&*��/ � 6������/) 

 
NLM A 2420:362 nr 18 
*.#,8/( B�H&*��/ � 6������/)/ 3,0g 

 
 
*.#,8/ (B�H&*��/ � 6������/) 

 
NLM A 2420:362 nr 19 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������// 3,1g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 20 
*.#,8/ (B�H&*��/ � 6������/)/ 3,3g 

 
 
(*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/) 
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NLM A 2420:362 nr 21 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������// 2,8g 

 
 
*.#,8/ B(�H)&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 22 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������// 2,8g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 23 
*.#,8/ (B�H)&*��/ � (6��)����/ / 2,7g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ 

 
NLM A 2420:362 nr 24 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������// 3,0g 

 
 
*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/ * 
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NLM A 2420:362 nr 25 
 (*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/)/ 2,5g 

 
 
(*.#,8/ B�H&*��/ � 6������/) 

 
NLM A 2420:362 nr 26 
2�"� "0$�@� � 7��(�/  �,# / 5,5g 

 
 
��4(&�3 $_ _ 1�(&�4.*:/ * 

 
NLM A 2420:362 nr 27 
2�"��&� / 1,1g 

 
 
$.(&4� 

 
NLM A 2420:362 nr 28 
–/ 8,4g 

 
 
Markeeringut ei ole võimalik tuvastada. 
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NLM A 2420:362 nr 29 
–/ 8,7g 

 
 
Markeeringut ei ole võimalik tuvastada. 

 
NLM A 2420:362 nr 30 
–/ 12,1g 

 
 
Markeeringut ei ole võimalik tuvastada. 

 
NLM A 2420:362 nr 31 
–/ 6,5g 

 
 
_ _ _,�4� 

 
NLM A 2420:362 nr 32 
2�"��&�/ 2./ $�1��*.B8/ � (5�8/ 4,9g 

 
 
Tsaari Venemaa vapp. 
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NLM A 2420:362 nr 33 
,�*�68 ($)����// 5./  2,7g 

 
 
2_ _ _ / 4// $.(&4(�) 

 
NLM A 2420:362 nr 34 
,�*�68 ($��)��// 2./ 3,0g 

 
 
 B// $.((&)4(�) 

 
NLM A 2420:362 nr 35 
.�6��8 � =�6*��// */ 3,0g 
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Tsaari Venemaa vapp. 
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Tsaari Venemaa vapp. 
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Tsaari Venemaa vapp. 
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Kujutatud on St. Peterburgis asuvat Narva 
Väravat. 
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Tõenäoliselt on kujutatud St. Peterburgis asuvat 
Narva väravat. 


