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grā bronzas laikmeta atradumi



Neskatoties uz mzskaitlīgo senlietu atradumu
klāstu, plašas liecības par bronzas apstrādi ir
zināmas gan apmetnēs, gan agrajos pilskalnos

IGAUNIJA:
• Asva
• Iru
• Alatskivi

LATVIJA:
• Paplaka
• Mūkukalns
• Klaņģukalns
• Ķivutkalns
• Brikuļi
• Jersika
• Dignāja
• Madalāni
• Bauska

LIETUVA:
• Imbare
• Narkūnai
• Juodonis
• Suokiške

• Kereliai
• Petrašūnai
• Vozgeliai
• Velikuške



Daži piemēri – Brikuļu pilskalns

http://en.lulfmi.lv/?id=45&r=brikulu-pilskalns



Brikuļu pilskalns- joprojām lietojumā akmens rīki



• Skrundas Krievu kalna pilskalns (pētīts: 2012-2013)

http://briai.ku.lt/downloads/AB/26/26_080-107_Vasks,_et_al.pdf

https://www.researchgate.net/publication/338906030 KRIEVU KALNS HILL-FORT NEW DATA ON THE LATE BRONZE AGE AND PRE-ROMAN IRON AGE IN WESTER

http://briai.ku.lt/downloads/AB/26/26_080-107_Vasks,_et_al.pdf
https://www.researchgate.net/publication/338906030_KRIEVU_KALNS_HILL-FORT_NEW_DATA_ON_THE_LATE_BRONZE_AGE_AND_PRE-ROMAN_IRON_AGE_IN_WESTERN_LATVIA






Tomēr vēlā bronzas laikmeta centros tiek atrasts jau lielāks 
daudzums māla lejamveidņu un tīģeļu fragmentu

Bronzas liešanas piederumu komplekts no 
Ķivutkalna pilskalna

Galvenās Brikuļos atrasto tīģeļu formas



Liecība par metālu aproti bronzas laikmetā ir Staldzenes depozīts Ventspils 
pusē



Ziemeļeiropas 
bronzas 
laikmeta 
(Nordic Bronze 
Age) 
kultūrareāls (ap 
1800.-500. g. 
pr. Kr.,)



Trundholmas Saules rati



http://1.bp.blogspot.com/-Fe-xWmFYw0M/U0PXffwnXcI/AAAAAAAATlc/8J8V3Q-oIsQ/s1600/rock+art+2.jpg



Lielākais jautājums:

Kādēļ ir tik maz atradumu no šī laika perioda 
un kur ir palicis viss metāls?



• Kādi procesi ir aiz nelielā metāla priekšmetu skaita Latvijas bronzas laikmetā?

Vai šādi iespējams identificēt 
vietējos Latvijā sastopamos 
materiālus veidnēm, lai 
atšķirtu vietējo no importa 
produkcijas?

Vai nospiedumi izlieto 
priekšmetu virsmā 
mums var būt drošs 
informācijas avots par 
izmantoto 
tehnoloģiju?

Vai atradumi bronzas 
apstrādes vietās un 
rīku un materiālu 
nospiedumi 
priekšmetu virsmā ļauj 
pateikt ko vairāk par 
izmantotajām 
tehnoloģijām?

• Kādēļ praktiski nav atrastas arī netiešas metālapstrādes liecības pēc bronzas laikmeta beigām senākajā un agrajā dzelzs 
laikmetā?



Dzintara maiņas 
virzieni neolītā



Upon the right of the Suebian Sea the Aestian nations reside, who use the same customs and attire with the
Suebians; their language more resembles that of Britain. They worship the Mother of the Gods. As the
characteristic of their national superstition, they wear the images of wild boars. This alone serves them for arms,
this is the safeguard of all, and by this every worshipper of the Goddess is secured even amidst his foes. Rare
amongst them is the use of weapons of iron, but frequent that of clubs. In producing of grain and the other fruits
of the earth, they labour with more assiduity and patience than is suitable to the usual laziness of Germans. Nay,
they even search the deep, and of all the rest are the only people who gather amber. They call it glesum, and
find it amongst the shallows and upon the very shore. But, according to the ordinary incuriosity and ignorance of
Barbarians, they have neither learnt, nor do they inquire, what is its nature, or from what cause it is produced. In
truth it lay long neglected amongst the other gross discharges of the sea; till from our luxury, it gained a name and
value. To themselves it is of no use: they gather it rough, they expose it in pieces coarse and unpolished, and for
it receive a price with wonder.

(Germania, chapter XLV).

c. AD 56 – c. AD 120

Publius (Gaius) Cornelius Tacitus par aistiem (Aestii)



Daļēja šo procesu rekonstrukcija un galveno 
jautājumu identificēšana



Māla pavards ar apmali no Brikuļu pilskalna

Arheoloģiskās liecības ar bronzas laikmeta pavardiem





Pavardu ar 
māla apmali 
izplatība 
vēlā bronzas 
laikmeta 
pilskalnos



2013-2017. gada eksperimentos izmantotie pavardi

20162015

Re-excavating during 2016



2013-2017. gada eksperimentos izmantotie pavardi

2016 (jūlijs)2015 2016 (februāris-jūnijs)



2016

2016.gada pavarda vietas atkārtota attīrīšana 09.04.2017.



2017



Tīģeļi
• Senākie zināmie māla tīģeļi Latvijā (vēlā neolīta apmetne Aborā pie 

Lubāna ezera)



Lejamveidnes



Vietējie pieejamie materiāli pavardiem, veidnēm un 
tīģeļiem

Pirms kvartāra māls

http://uzd-resources.azureedge.net/943d7dd1-737d-40f8-bb29-8a35dc6b918f%2ferglu_klintis.jpghttp://baseball.lv/gvv/index.php/macubu-viela-1kl/222-9-stunda-derigie-izrakteni-2kl



Pirms kvartāra māls



http://www.lu.lv/vpp/arhivs/zeme/malu-petijumi/latvija/

Kvartāra māls



Dolomīta, kaļķakmens un ģipša izplatība



Dolomīts Ģipsis



20 priekšmetu virsmai tika veikta 
makrofotografēšana ar augstas 

izšķirtspējas  mikroskopu



Daļa no mācīšanās un atpazīšanas procesa

Varš Alumīnija bronza Misiņš



• Sakusums 2016.02. (identisks vairākiem 
arheoloģijas pieminekļos atrastajiem)



• Akmens ? Veidnes nospiedums



• Lējums dolomīta veidnē – gāzu 
burbuļu atstātais nospiedums (2015)



Lējums māla 
veidnē



Izmēģinātās lējumu kombinācijas dažādos 
materiālos

Kaļķakmens Dolomīts Kvartāra māls

Koks

Kaļķakmes ar mālu Dolomīts ar mālu

Koks ar mālu

Pirms kvartāra māls



Mūsdienās bronzai ir dažādas tās markas, ar
konkrētu zināmu sastāvdaļu proporciju, un līdz
ar to ir zināma precīza kušanas temperatūra un
materiāla īpašības.

Senāk- kausēja visu ko vien varēja sakausēt- līdz
ar to, katrs lējums bija mazliet citā krāsā, citu
kušanas temperatūru un īpašībām.



Secinājumi

•Esošā izpēte pieļauj domāt, ka varējuši pastāvējuši 
ļoti dažādi tehnoloģiskie risinājumi, kas atstāj 
līdzīgas pēdas un ka ne visus vairs var identificēt. 

•Lielākā daļa bronzas laikmeta priekšmetu 
visticamāk ir pārkausēti vēlākajos gadsimtos un 
«dzīvojuši» tālāk jau dzelzs laikmeta rotaslietu 
izskatā.

•Galvenais iemesls nelielajam priekšmetu skaitam
ir atrašanās tālu no vara un alvas atradnēm.



Galvenā 
Latvijas 
bronzas 
laikmeta 
publikāciju 
bibliogrāfija

http://en.lulfmi.lv/?id=46&r=bronzas-laikmets

http://en.lulfmi.lv/?id=46&r=bronzas-laikmets


Paldies!

Kontakti:

• arturs.tomsons@gmail.com

• www.arheostudija.lv

mailto:arturs.tomsons@gmail.com
http://www.arheostudija.lv/
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