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BURTNIEKU EZERS.





Burtnieku ezera dienvidaustrumu daļa

Burtnieku ezers.

Teikās un dziesmās slavinātā, chronikās bieži minētāZiemeļ-
vidzemes ievērojamākā un krāšņākā vieta, līdz ar Zilo kalnu, —

tas ir Burtnieku ezers. Viņš atrodas Valmieras apriņķī, 20 km.

uz ziemeļrietumiem no Valmieras pilsētas, starp Burtnieku, Ma-

tīšu, Mazsalacas un Rūjienas draudzēm, Limbažu-Valmieras

augstienā. Viņa gultne ieņem virzienu no ziemeļrietumiem uz

dienvidaustrumiem. Pēc sava lieluma tam piekrīt 5. vieta starp

Latvijas ezeriem. Vislielāko plašumu apklāj Lubānas ezers,

88,3 kv. km., otrā vietā stādāms Rāznas ezers ar 57,2 kv. km.,
trešā Engures — 46 kv. km., ceturtā Liepājas — 40,3 kv. km.,

pēc tā Burtnieks ar 40 kv. km. plašumu. Ezera garums no Ēķina

upītes ietekas dienvidaustrumu galā līdz Salacas iztekai ziemeļ-
rietumos — 13,5 km., viņa platums no rietumiem uz austrumiem

5,5 km. Viņa ģeogrāfiskā atrašanās vieta starp 57° 41'un 57° 48'
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ziemeļu platumā un 25° 10' līdz 25° 19' austrumu garumā no Grīn-

vičas. Ūdens krājuma forma — saspiesta elipse. Ezers guļ ti-

kai dažus metrus zemāk par savu apkārtni, viņa ūdens līmenis

virs jūras pie Rūjas un Sedas ietekām un austrumu krastu pusē

40,68 m., turpretim ziemeļrietumos pie Salacas iztekas 40,65 m.

Tā tad ūdens virsma visā plašumā pazeminās par 3 cm. uz iztekas

pusi. Ja gribam apiet ezeram riņķī gar viņa krastiem, tad jā-
nomēro 34 km. garš ceļa gabals, šķirojot ezerus dziļos un seklos,
Burtnieku ezers pieskaitāms pie pēdējiem. Viņa malas tāļu no

krasta seklas, tās padziļinās tikai lēnām, vislielākais dziļums
sniedzas no B—lo m. Ezera dibens viscaur ciets, sastāv no sar-

kanbrūnas krāsas smilts. Tikai vietām, gar zemajiem krastiem,
tas apklāts satrūdējušiem nosēdumiem un dūņām. Kamēr daži

Latvijas ezeri ļoti bagāti salām, apaugušām kupliem kokiem, se-

višķi augstieņu apvidos, Burtnieku ezers ar tām nevar lepoties.
Gandrīz pašā ziemeļrietumu galā paceļas ne vairāk par H

m. virs

ūdens līmeņa 2 mazi sausumi, Košķeles krasta malā viens, saukts

par Koks alv,un uz rietumiem no Rūjas ietekas otrs, nosau-

kumā Enksāra (Enksala). Abas saliņas un to zemās malas ap-

augušas niedrēm, meldriem un lielu zāli. Tās izmanto par ērtu

dēkļa un perēšanas vietu simtiem pīļu, kaiju, ķikutu v. c. ūdens

putnu. Starp Koksalu un Enksāru, Rūjas un Sedas ieteku priekšā
un pret Riņņu un Grausta mājām sēkļi un nosērējumi. Ezera

krasti lielāko daļu lēzeni, zemi, sevišķi ziemeļaustrumos starp Rū-

jas un Sedas ietekām un uz dienvidiem no Sedas līdz Dūres me-

žiem. Austrumu krasts pret Burtnieku baznīcu un veco kapsētu

stāvs, līdz 18 m. augsts, še redzams vaļēji atskalots sarkanais

klinšakmenis ar savām nogulumu kārtām. Paaugsti krasti arī

tālāk līdz Ēķina muižai un Burtnieku pilij. Ezers savāc ūdeņus
no Valmieras apriņķa austrumu un ziemeļu daļas un Valkas ap-

riņķa rietumu apgabaliem. Tas uzņem bez 3 lielām pietekām —

Rūjas, Sedas un Briedēs, vairākas mazas pietekas. Lielākā no

šīm Ēķina upīte, ezera sākumā, viņa dienvidaustrumu galā. Uz

ezeru plašs un skaists skats no Burtnieku dzirnavkalna.

Kā no veciem dokumentiem redzams, ezeram senatnē bi-

juši citādi nosaukumi nekā tagadējais. Latviešu Indriķis

(Henricus Letticus), kas sniedz savā chronikā „Origines Livo-

niae" (Livonijas sākumi) vispirmās vēsturiskās ziņas par La-

tviju, aptverot laikmetu no 1184. g., t. i., no bīskapa Meinharda

ierašanās Latvijā, līdz 1227. g., sauc viscaur savos kara ziņu un

apgabalu aprakstos Burtnieku ezeru par „A st i j c r v v", ne-

kur un nekad tam neminot vēl citu vārdu. Pirmo reiz vārds

„B v rt n i ek s" sastopams kādā dokumentā no 1366. g., kur

pie ezera atrodošās pils, „castrum Astiverve", tiek arī „ca-
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strum Burtenik" nosaukta. Pēc tam Astijerva vārds sāk

pamazām izzuzt, un viņa vietā vai viņam līdzās turpmākos doku-

mentos „Burtnieka" nosaukums sastopams dažādā rakstībā, kā:

Burthnick, Burtnic, Burtteniek, Burtenig,
pat Borthnick (kādā dokumentā no 1474. g. rakstīts: (yn
dc Borthnickschen-see). Pavisam jauns vārds ezeram un Sedas

upei piešķirts kādā Vidzemes kartē no 1627. g. , kas atrodas

Vidzemes bruņniecības bibliotēkā. Tur pie šī ezera pierakstīts
nosaukums: „Podrov lacus" (Podrova ezers un pie Sedas „P o-

dr o v fluvius" (Podrova upe). Vēsturnieks Johans Got-

frīds Arndts (1713.—1764.) savā Livonijas chronikā

(1753. g.) min ezera it īsu nosaukumu „Bur-ezers"; aizrādot,
ka to tā a g r ā k saukuši (welcher vormals „Bur-See" gehies-

sen). Baltijas senais rakstnieks A. V. Hupels savās topo-
grāfiskās ziņās par Vidzemi un Igauniju (1774. g.) izteicas, ka

Burtnieku ezers senāk ticis saukts "Beverīn", arī Astijārv.
Kādā citā vietā viņš saka: „Burtnieku baznīca, tāpat kā pilis
līdz ar dažām muižām atrodas pie Bur-ezera, kurš senāk

ticis saukts Astijerve, vai arī Beverīn. Tagad šo ezeru sauc

par Burtnieku ezeru. levērojamais Baltijas etnogrāfs J. C.

Bro te c (1742.—1823.), aprakstīdams Burtnieku draudzi, sa-

ka: „še ir Burtnieku ezers, kurš citādi tika saukts „Bur", arī

„B c v c r ī n".

Šos Burtnieka ezera dažādos nosaukumus mēģina nu dau-

dzējādi tulkot un izskaidrot. Pamatojoties uz Latviešu Indriķa
chronikas ziņām, redzam, ka Astijervs tolaik bijis ievērojama da-

biska robeža, kur sastapās 3 tautas: latvieši, lībji, igauņi. Ezera

austrumu un dienvidu pusē mita Tālavas (Tolovas) un Idumejas
latvieši, rietumos līdz pat jūrai lībji un ziemeļos — igauņi. Lai

gan lībji un igauņi radu ciltis, tomēr redzam, ka tiem ar igau-

ņiem draudzības nebij; savos kara gājienos pret igauņiem lībji
arvien apvienojās ar latviešiem, līdz tie pēdīgi pilnīgi pārlatvi-

skojās. Igauņu robeža tapa ar laiku aizspiesta km. 30 no ezera

tālāk uz ziemeļiem, kur tā palikusi arī vēl tagad tā pati. Gan no

senajiem lībjiem, gan igauņiem viņu senāk apdzīvotos ap-

gabalos uzglabājušies vēl līdz šodienai daudzi vietu, darba rīku

v. c. nosaukumi. Tas sakāms arī attiecībā uz Burtnieku ezeru un

viņa apkārtni.
Ko gan nozīmē vārds „Astijerv"? Viņa izskaidrotāji to sa-

liek 2 daļās, vārdos „Asti" un „jerv". Par vārda „jerv" nozīmi

nav šaubu, tas cēlies vai nu no igauņu „jārv" vai lībju „joru",
kas abi nozīmē vienu un to pašu jēdzienu „ezers". Bet līdz šim

nenoteikta ir vārda „A st i" nozīme. Vieni pieņem, ka vārdam

„Asti" esot tā pati nozīme, kas vārdam „Ēsti", t. i. „igauņu". Tā
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tad pēc šo uzskata nosaukums „Astijerv" latviskā tulkojumā
/ būtu „I gauņ v ezers". Citi turpretim vārdam „Asti" pie-

šķir pavisam citu saturu. Tas esot īsts lībju vārds un apzīmējot
tikdaudz kā

„

trauks". Tā arī minētais A. V. Hupels šo vārdu

tulko. Arī igauņu valodā piem., saliktenī „mee-asti", t. i. medus

trauks (ziedā), vārdam „asti" līdzīga nozīme, šinī tulkojumā
• vārds „Astijerv" izteic tikdaudz, kā „T rau ka ez c r s". Tie-

šām, ezers kā liels trauks sevī savāc visas apkārtnes ūdeņus.
Bez tam arī vina ārējais veids līdzinās iegareni ovālam trau-

kam. (Sk. 12. 1. p. 2.).
Arī par ezera jau seno un īsti latvisko nosaukumu „Bur t-

nieks" ir dažādi uzskati. Pieņem, ka šis vārds cēlies no

vārda „b v rt" un nozīmē „B ū rē j v jeb .Burvju ezeru".

Tāpat J. G. Arndts, aizrādot uz seno vārdu „B v re -e z c r s", pie-

zīmē, ka vārds „Bur" nozīmes ziņā rada vārdam „burt". — Ir jo
vecs visas latvju tautas uzskats, ka Burtnieku ezera tuvumā, kā

līdz arī ap Zilo kalnu, dzīvojuši gudrībām sevišķi apdāvināti prie-
steri un dziesminieki, kam bijušas pazīstamas īpatnējas rak-

stu zīmes burti, ne tikai buršanai, bet gan vairāk gudru ziņu
uzrakstīšanai. Tā tad

/;

B urtni c k s" ir senlatvju gudrais,
burtu un rakstu pazinējs. Latvjiem, brīvību un senticību zau-

dējot no vācu bruņinieku uzvarām, viņu burtnieki, it kā sevišķa

gudrājo kārta, nogrimuši Burtnieku ezerā līdz ar savu
„

Burt-

nieku" jeb „Gaismas pili". Un cauri gadu simteņiem tautā val-

dīja ticība, ka, latvjiem atgūstot brīvību, „Gaismas pils" celsies

no ezera augšā. Tāda pravietiskā gaišredzība, līdzīgi daudzām

citām, ir nu piepildījusies, ir cēlusies augšā senā, tagad jaunā,
brīvā Latvija!

Uzskatu, ka senās Beverīnas pilskalns atrodas pie Burtnieku

ezera, vai nu tur, kur tagadējā Burtnieku muiža un senās or-

deņa pils drupas, vai arī netāļ no Burtnieku baznīcas, uz stāvā

ezera krasta, kur tagad vēl redzami gan maz uzkrītošie vecie

vaļņi, aizstāv lielais vairums vācu pētnieku, sākot ar pirmiem

celmlaužiem, bet arī daži mūsu tautieši. Tā J.G. Arndts (Der Lief-

lāndischen Chronik andrer Teil, 1753-), A. V. Hupels (Topogra-

phische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 1774), L. Borgers

(Versuch ūber die Altertūmer Lettlands und seiner Volker, be-

sonders der Letten), J. C. Broce (Brotze — Livland am Ende

des 18. Jahrhunderts, 1790), V. C. Frībe (Livland nach der Ein-

teilung Heinrichdes Letten), Prof. Dr. Fr. Kruse (Urgeschichte
des Estnischen Volksstammes 1846), A. f. Richters (Geschichte
der deutschen Ostseeprovinzen 1857), Grāviņu Kārlis (Baltijas
Vēstneša 1871. g. Nr. 11. un Nr. 12.) v. c. levērojot tik plaši

izplatītās domas, ka Beverīnas pils ir atradusies pie Burtnieku



9

ezera, vairākas biedrības Burtniekos pieņēmušas tās vārdu, tā

jau 1872. g. nodibinātā Burtnieku „Beverīnas dziedāšanas bie-

drība" (viena no vispirmajām Latvijā), tāpat Burtnieku patērē-
tāju biedrība „Beverīna" v. c.

Kā ezeri vispār veidojas? Ir ezeri, radīti cilvēku rokām,
mākslīgi, aizdambējot strautus vai upes. Tādi mūsu daudzie

dzirnu ezeri. Jūrmalā ezeri veidojas mazāku upju grīvu vietās,
kur no jūras sanestās un vēja sapūstās smilšu kāpas aizsprosto
ieteku. Tāpat jūrmalā ezeri var rasties jūrai atkāpjoties un

malas iedobumam atdaloties no lielūdeņa ar kāpu vaļņiem. Pie

šādiem pieder mūsu jūrmalas, jūrai gareniski piegrieztie ūdens

krājumi, kā Liepājas, Engūres, Kaņiera, Babītes, Lilastes v. c.

ezeri. Augstajos kalnos ezeri izceļas klintīm vai stāvām kalnu

nogāzēm nobrūkot aizās, gravās, ielejās, kur tad augšpus aizdam-

bējuma uzkrājas kalnu strautu, kūstošo sniegu un ledus ūdeņi.
Ģeoloģiskie iemesli dziļākām iedobumu vietām, kur nogult

ezeram, var būt dažādi. Ezeri var rasties strauji, aiz zemes vul-

kāniskās darbības un zemes trīcēm, izceļoties klinšu plaisām
vai dziļiem zemes iebrukumiem. Tādi ezeri parasti dziļi, desmi-

tiem un simtiem metru, pie tam tūliņ stāvu no malas. Bet gultņu
rašanās gaita var būt arī lēna, zemes klinšu garozai ilgākā laikā

sašķoboties, saplaisājot vai pagrimstot. Arī mūsu dzimtenē ne-

trūkst tādu iegrimušu vietu, kurās iegūluši ezeri. Pie tādiem

pieskaitāmi daži visai dziļie ezeri Vidzemes un Latgales augstie-
nēs un Kurzemē, piem. Usmas ezers.

Tomēr lielais vairums mūsu kalnāju un līdzenumu ezeru cē-

lušies no dīluvija laikmeta šļūdoņu dažādveidīgās iedarboša-

nās, šļūdonis, gan uz priekšu virzoties, gan lejas galam nokū-

stot, it kā atvelkoties atpakaļ, un pēc tam atkal uz priekšu vir-

zoties, atstāj savos galos un sānos gan akmeņu, gan dažāda ze-

mes materiāla sanestus, gan augstākus, ganzemākus, savam vir-

zienam šķērsām un blakus ejošus, īsākus vai garākus vaļņus,
t. i. gala un sānu morēnas. Šo morēnu iežogojumā sakrājušies

ūdeņi nu ir ezers. Dobums ezeram var rasties arī tā, ka šļūdo-
nis ar milzu smagumu un spēku virzoties uz priekšu, izrauj

vietā, kur sastop virs pamatklints mīkstākus un irdenākus zemes

slāņus, tos sev līdz, viņus bīdot arvien tālāk. Nokūstot šļūdoņa
ledus masai, izrautais dobums pildās ūdeņiem un tā top par ezeru.

Bet šļūdonis var izdobt ezeram gultni arī uz vietas stāvot ar

sava kušanas ūdens kritiena sparu, radot plašus izskalojumus, iz-

grauzumus un liela apjoma bedres. Tā kā ap Burtnieku ezeru

nav nedz gala, nedz sānu morēnu, un lielais varums krastu zemi

un lēzeni, tad pieņemams, ka tas radies no mīksto

zemes kārtu izdob šanas un aiznešanas, gle-



10

Burtnieku ezera smilšakmeņa krasts (virs tā
—

vecā kapsēta)

čerim savu rakšanas, aršanas un saberša

nas ceļu turpinot.
Lai gan ezeri savā gultnē liekas uz vietas stāvam, tomēr tie

nav uzskatāmi gluži par nekustamiem. Ezers, ar laiku izgrauzis
savu notekas vietu, pietiekoši dziļu, pēdīgi pavisam izzūd, atstā-

jot savā vietā paleju vai purvāju. Tas, varbūt, devis tautā ie-

meslu teikām, ka ezers piepēši pacēlies un aizlaidies. Atrodot

notekošam ūdenim ceļā lielāku iedobumu, tas var tur izveidot

jaunu ezeru. Te ļaudīm atkal iemesls teikām par „Dieva lai-

stiem", vai „Dieva mestiem" ezeriem. Līdzīgām teikām var arī

būt par pamatu no mākoņiem uz zemi krītošās ūdens strūklas,

tāpat tumši viesuļmākoņi un ārkārtīgi stipras lietus gāzes, it kā

padebešiem nokrītot.

1. Tautāneviena vien teika gan par to, kā Burtnieku ezers savu vārdu

dabūjis, gan par to, kā viņš cēlies. Pat baznīcas chronikā 1769. g. mā-

cītājs Parrots atzīmējis vecu ļaužu nostāstus par brīnišķo ezera atlido-

šanu uz savu tagadējo vietu.

1. Burtnieku ezers senos laikos neesot vis atradies tagadējā gultnē, bet

lielā „Tīre}purvā", Sedas upes augšgalā, starp Ēveles un Ērģemes
dzēm. Ezers no turienes uzcēlies gaisā un aizlaidies uz upes lejas galu, sa-

dusmojies par to, ka kāda sieviete tanī mazgājusi netīru bērna veļu. Ļau-
dis gan tikuši iepriekš brīdināti, bet nepaspējuši vairs glābties. Ūdens

apklājis viņus pašus, viņu ganāmos pulkus, viņu mājas un laukus,
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Burtnieku ezera krasts netālu no baznīcas (ūdens nokrities pēc Salacas

izbagarēšanas).

līdz ar baznīcu. Pēc ezera nolaišanās starp iedzīvotājiem izplatīju-

sies ziņa, ka ezers palikšot savā jaunā gultnē tikai tad, ja 7 dienu

laikā kāds to nosaukšot viņa īstā vārdā. Tā ka ezers bijis skaists un vi-

siem paticis, tie viņu vēlējušies paturēt. Neraugoties uz visām iztaujām,

vārdu uzminēt neizdevies. Te beidzamā dienā, pašā pēdējā acumirklī, kāda

maza igauņuvaņģiniece ganu meitene izsaukusies: viņa vārds „Astijervs'\

Tā nu ezeram bijis jāpaliek uz visiem laikiem savā jaunā vietā. Bet tā ka

vārda uzminēšana notikusi pašā beidzamā brīdī, kad ezers jau taisījies

uz pacelšanos, tad viņš paturējis arī turpmāk naktīs jau iesākušos šal-

kQnuun rūkšanu.

Pēc citās teikas tur, kur ezers vispirms atradies, t. i. Sedas augš-

galā, Tīrelī, senos laikos dzīvojušas divas ūdensmeitas, nāras. Tās sa-

nākušas naidā. Ķildā iejaucies vecs burvis, kas vienu nāru spēcīgi sa-

pliķējis, šī nu, iztrūkusies un sadusmojusies, pacēlusies sava gaišā sudrab-

plīvurī gaisā un saukusi zivīm bagāto ezeru sev līdz. Tas arī paklau-

sījis, pacēlies līdzi mākoņos un nolaidies tad kopā ar nāru tagadējā

gultnē, apklājot ielejā atrodošos pilsētu un ļaudis. Izglābušies iedzīvotāji

ezeru nosaukuši par „Burezeru", t. i. burvja jeb burvīgo ezeru. Nāra vēl

tagad aizraujoši skaistās un sērās skaņās ilgojoties pēc savas senās

dzimtenes. Tikai reti izredzētie esot tie laimīgie, kas dabūjot dzirdēt šīs

dziesmu skanas un skatīt nogrimušo pilsētu un zelta krustu ezera vidū. —

Uzkrītoši, ka minētais „Tīreļpurvs" ļoti atgādina senu ezeru. Tam vie-

tām kāpām līdzīgi smilšaini krasti, tāpat tam ciets, smilšains pamats.

Tagad slapjais zāļu purvs, padziļinot un regulējot Sedas gultni, pārvēr-
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ties lielā auglīgu pļavu laukumā. Var gan būt, ka „Tīreļezera" ūdens-

kritumi pa Sedu noskrēja lejup uz dziļāku nometnes vietu, kur tagad
Biirtnieks atrodas. Uzkrītoša parādība arī tā, ka vēl pavasaros Burtnieku

baznīcas un muižas krastu apgabalā ar ledu tiek iznesti veci ķieģeļu ga-

bali, kā arī reizēm tīklos līdzīgas drumstalas izvilktas. Augšminētā baz-

mcas chronikā viņas sarakstītājs mācītājs J. H. Guleke (f 1817.) piezīmē,
ka vārds „Asty" lietuvju valodā nozīmējot „pilsētu". Tā tad pēc
tulkojuma senais ezera nosaukums „Astyjerv" apzīmētu tik daudz kā pil-
sētas ezers".

3. Ķoņu pagastā, Rūjas apgabalā, uzglabājusies sekoša teika: Vecos

laikos, kad ezeri apkārt staigājuši, uz Ķoņu kalna arī viens gribējis no-

laisties, proti tagadējais Burtnieku ezers. Viņu nesis milzīgs melns bul-

lis. Tas soļojis, ka visa zeme dimdējusi. Uz minētā kalna vēl šobrīd re-

dzamas vairākas bedres, kuras sauc „ezera kājas". Nākdams ezers šņā-
cis un krācis. Kad ticis uz Ķoņu kalna, tad gribējis nolaisties. Arī jau
zivis sākušas birt zemē. Diena palikusi tumša kā nakts. Cilvēki vaimanā-

juši un klieguši, ka nāve klāt. Neviens nezinājis, kā ezeru saukt vārdā

un lūgties, lai tas ietu citur. Tad kāds mazs zīdāms bērns iebrēcies:

„Astijervs"! Ezers tūliņ pacēlies gaisā un sācis laisties uz dienvidiem,
meklēt jaunu gultni. Tam iepatikusies tagadēja Burtnieku ezera skaistā

ieleja. Bijusi svētdiena. Baznīca bijusi pilna ļaužu. Ezers nolaizdamies

apklājis ir baznīcu ar ļaudīm, ir ciemus un laukus. Vēl tagad skaistā

rāmā laikā, saulei gaiši spīdot, esot ezera dibenā baznīca redzama. Vi-

ņas durvju priekša stāvot kariete ar četriem melniem zirgiem un kučieri

uz bukas, kas gaidot mācītāju iznākam. Bet tas kā sācis sprediķot, tā

sprediķo, un nevarot beigt un pateikt „āmen". Bet reiz tas notikšot. Tad

ezers atkal pacelšoties gaisā un došoties tālāk. Baznīcēni, kuriem diev-

kalpošanas laiks neizliekoties garš, nākšot no baznīcas ārā un došoties prie-

cīgi mājās.

4. Cits nostāsts vēsta, ka ezeram jaunu gultni rakusi cūka, 7 ga-
dus no vietas. Še nolaidies ezers ilgi krācis un šņācis. Te sestdienas va-

karā, kādai sievietei bērnu nesot uz pirti, mazais iesaucies: „ko tas Asters

bauro?" — „Bērniņ, tas nav Asters, tas ir Burtnieks," atbildējusi māte.

Un re! Eezers vairs nerūcis. Viņa vārds bij uzminēts.

5. Burtnieku apgabalā pazīstama šāda teika: Priekš daudz, daudz

simtiem gadiem atradās tanī vietā, kur tagad Burtnieku ezers guļ, veco

latviešu sētas, tīrumi, pļavas. Ganiņš trallināja, jaunekļi ara un ecēja,
sirmgalvji priecājās par savām druvām. Visu sirdis bij laimes pilnas, ne-

viens nedomāja, ka pār jauko ieleju var nākt ūdensplūdi. Bet tā kā ļau-
dis tādus nebij pelnījuši, tad tie nenāca slepeni, bet kāda gaudoša balss

sauca: bēdziet ātri, bērni, gani, vīri, veci, jauni — Asters nāk! Tie pa-

klausīja un steidzīgi bēga ar mantām un ganāmiem pulkiem uz apkārtē-

jiem pakalniem. Tikai divi samīlējušies jaunie nedzirdēja šīs brīdinā-

juma balss, tie bij kurli pret ārējiem trokšņiem. Tie nedzirdēja nedz

vētras šņācienu, nedz ļaužu vaimanu. Kā kāds milzis gāzās viss ūdens

vairums zemē un apsedza abus pasauli aizmirsušos. Pēc lielas rūkšanas

iestājās klusums, 6 dienas. Visu šo laiku izglābušies aizbēgušie nesa die-

viem upurus. Bet 7. dienā ūdeņi sāka atkal krākt un gaudot, un ļaudis

no jauna iztrūkās. Tad kādam ienāca prātā, ka taču ezeram vārds jā-

dod. Tie arī atcerējās saucēju balsi — „Asters nāk!" un nosauca ezeru

par „Asteru". Kā uz mājienu tas tūliņ tapa mierīgs. — Teikas beigu

daļu papildina arī tā, ka kāds no senākiem mācītājiem (tiek minēts mā-

cītājs Parrots), sasējis 3 vai pat 3X3 krustus, tos iespraudis ezerā un

ūdeni nosvētījis. No tā laika tas aprimis krākt.
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6. īpatnēja teika sekojošā: Kāds līgavainis bijis atstājis savu līgavu
un gribējis pašreiz laulāties Burtnieku baznīcā ar citu. Tanī pat laikā
atstātā līgava mazgājusi raudādama Zilā kalna svētā avotā bērna au-

tiņus. Te piepeši avots pacēlies gaisā, devies uz ziemeļiem un nolaidies uz

minētās baznīcas. Tanī pat brīdī pacēlies arī lielais Tīreļa ezers gaisā,
apklājis avotu, baznīcu un līdz ar to neuzticīgo līgavaini. Skaidrākā laikā
varot vēl arvien ieraudzīt baznīcu ezera dibenā. — Interesanti, ka pēc šīs

teikas Burtnieku ezera ūdenskrājums sarodas ne tikai no Tīreļa un Se-

das, bet arī no Zilā kalna puses ūdeņiem, no Briedēs un viņas avotiem.

7. Kāda vācu muižnieku teika vēsta par Burtnieku ezera dalīšanu.

13. g. simtenī viss ezers piederējis kādai Koskuļu ģimenei; 14. g. simtenī

izcēlies strīdus starp diviem šīs ģimenes brāļiem zvejas robežu dēļ. Ķildu
izšķīruši tādā veidā, ka viens brālis dabūjis ziemeļrietumu, t. i. Mazsala-

cas, otrs dienvidaustrumu, t. i. Burtnieku pusi. Pēdējais licis iedzīt ezera

vidū ozola stabu, apjostu dzelzs stīpām. Tomēr pirmais brālis lauzis no-

runu un zvejojis otrā daļā. Tas par to tā noskaities, ka negribējis
vairs saukties tādā vārdā kā brālis, bet pieņēmis no tā laika uzvārdu

„von derPahlen", t.L no „Stabu" cilts (der Pfahl— stabs). — Eezera ziemeļ-

pusē atrodošos muižu vēl tagad sauc par Košķeli, gan pēc to Koskuļu
vārda, kuri muižu dabūja dāvātu no zviedru karaļa Gustava Ādolfa 1632.g.

Arī tautā dzīvs nostāsts, ka Burtnieku ezerā, pašā vidū, dibenā, stā-

vot stabs ar zelta kroni virsū. Bet to dabūjot skatīt tikai reti izredzētie.

Ezera latviskam nosaukumam „Burtnieks" par iemeslu

noderējušas, droši vien, v.'ņa daudzās dīvainās, it kā „burvīgās"

īpatnības. Pie tādām pieskaitāma viņa rūcošā plaisāšana ziemā,

viņa skanošā dunēšana zem ledus atkusnī, viņa melodiskā šal-

koņa vasaras naktīs, viņa ceļotāju maldināšana v. t. 1.

Plašā ezera apkārtnē, pat līdz 10 un vairāk kilometru at-

tālu, iedzīvotājiem labi pazīstama viņa drūmā, stiprā Mauro-
šana" aukstā ziemas laikā, sevišķi klusās, aukstās naktīs. Tik-

līdz kā ledus sega sasniegusi ap
X> pēdu biezumu, tā sāk plīst ar

lielu troksni, parasti divos virzienos, no Košķeles uz Burtnieku

muižu un no Bauņiem vai Matīšiem uz Burtnieku baznīcu, izvei-

dojot 2 milzu plaisas, sauktas par „iezām". Viņu platums 2—4

metri, tās neaizsalst vairs visu ziemu, vizuļojot kā vaļējas upes.

„lezas" ļoti bīstamas braucējiem. Lai tām tiktu pāri, dažās

vietās ietaisa tiltus. „lezu" plīšana reizēm atgadās arī dienu,
aukstā, skaidrā saulainā laikā. Ar pērkonam līdzīgu, arvien tā-

lāk un tālāk virzošos dārdienu tiek gan lielāki, gan mazāki ledus

gabali sviesti līdz ar šļakstošu ūdeni vairāk metru augstu gaisā.
Saules staros acīm atveras brīnumskaists skats spilgtās varavīk-

snes krāsās. Bez lielajām „iezām" rodas arī vēl mazākas, īsākas

plaisas, ar klusāku rūkoņu. — Jo īpatnēja parādība tā, ka pēc

barga aukstuma, piepeši atkusnim uznākot, zem ledus dzirda-

mas maigas, it kā dziedošas skaņas.

Brīnišķa, it kā burvīga parādība novērojama arī dažās skai-

stās, siltās vasaras naktīs. Ap stundu vai vēlāk pēc saules rieta,

kad dabā viss it kluss, kad kokiem pat lapiņas nekust, dzirdama
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virs ezera noslēpumaina, melodiska šalkoņa līdz ar čalojošo ūdens

viļņošanu, reizēm ezera garuma, reizēm arī viņa platuma vir-

zienā, šie brīnišķie trokšņi ilgst 2—3 stundas, tad atkal ap-

klust. Tāpat reizēm klusos rītos esot dzirdama virs ūdens it kā

zvanu dunoņa. Tānākot no baznīcas ezera dibenā. — Tautā valda

ticība, ka ezerā mājo „vadātājs", kas ļaudis, tam pāri braucot,

sevišķi miglainā laikā un apmākušās tumšās naktīs, maldinot.

Un tiešām, nedroši ir doties pāri ezeram, ja laika apstākļu dēļ

nav redzami pretējie krasti. Brauc stundām, pat cauru nakti, no

vakara līdz rīta gaismai, un beidzot atrodies atkal turpat, no ku-

rienes sāki braukt, šādu maldīšanos un riņķī braukšanu piedzī-

vojuši pat vislabākie ezera pazinēji.
Lai gan augšminētām „brīnišķām" un „burvīgām" parādī-

bām katrai savi dabiski cēloņi, kā saspiesta gaisa atbrīvošanās,
nevienādu gaisa slāņu maiņa, atbalss, orientēšanās pieturas

punktu trūkums, tomēr ļaudīm it kā instinktīva tieksme uz no-

slēpumaino, brīnišķo, teiksmaino, fantāziju nodarbinošo, nervus

uztraucošo.

Burtnieku ezers ļoti bagāts zivīm. Viņu augšanai daudz

labvēlīgu noteikumu, kā sekls, viegli caursildāms, ar skābekli

bagāts ūdens, daudzie kupli augošie ūdensstādi, noderīgi nārstu

vietām, un bagātīgi klāts galds uzturam no ūdens kukaiņiem,
mīkstmiešiem, algām, planktona. Burtnieku ezera zivis sevišķi

garšīgas, jo viņā maz dūņu, tā dibens gandrīz viscaur smilšains.

Senāk, kad Salaca vēl nebij aizsprostota dambjiem, kā tas tagad,
kur tādi uzcelti pie Staiceles fabrikas, ezerā un viņas upēs iepel-

dēja liels daudzums jūras zivju, kā laši, jūras foreles, sīgas, zan-

darti, vimbas, zuši v. c. Šo jūras zivju tagad maz vai nemaz.

No paša ezera zivīm vispirmā vietā stādāmi slavenie plaši pazī-
stamie plauži (brekši). Ezerā viņu senāk bij ļoti daudz, bet

tagad, par nožēlošanu, viņu skaits stipri mazinājies nesaudzīgās

zvejas dēļ peļņas nolūkos. Plaudis — karpu (šķaunaču) ģintas

zivs, stipri saspiestu augstu ķermeni, caurmērā 30—50 cm. garš
un I—2kg. smags. Tomēr sastopami daži milzeņi, pat līdz 16 un

vairāk kg. (40 un vairāk mārciņu) smagumā. Viņu gaļa maz-

asakaina, balta, un sevišķi garšīga. Plauži sastopami arī citos

lielos ezeros, bet garšas ziņā netiek Burtnieka ezera plaužiem
līdz. Bijušie muižnieki, kam vienīgi senāk visa zveja piederēja,
tos sūtīja kā dāvanu gan krievu, gan vācu ķeizariem un viņu
galminiekiem. Galvenais zvejas laiks ziemā. Ir bijuši gadījumi,
kad vienā lomā izvelk plaužu vairumu vērtībā līdz 5000 latiem.

Bez plaužiem ezerā vēl mājo līdakas, asari, raudas, stiepuči,

šķaunači, sapali, ālanti, sīgas, līņi, zandarti, ruči, vēdzeles, zuši.

Zem akmeņiem un krastu krūmu saknēm mitinās vēži. Senāk
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ezers bijis sevišķi bagāts arī zandartiem, bet tie ar netaupīgu
zveju, līdzīgi kā plauži, stipri iznīcināti.

Latvijas valdība, kam tagad pieder lielāko ūdeņu zvejas
tiesības, pēdējos gados sāk piegriezties netik vien zivju taupīša-
nai, bet arī viņu vairošanai, pabalstot dažādu zivju sugu mazuļu
perinātavas un mazuļu ielaišanu dzimtenes ezeros un upēs. Līdz

ar Burtnieku muižas centra iznomāšanu Latvijas Agronomu bie-

drībai, tai iznomātas arī Burtnieku ezera zvejas tiesības. Nomas

līgumā biedrībai uzdots par pienākumu uzturēt ichtioloģisku no-

vērošanas punktu (grieķ. „ichthys" = zivs) un ierīkot līdz

1924. g. ar saviem līdzekļiem mākslīgu ezera sīgu perinātavu
3 miljoniem mazuļu gadā. Oliņas (ikri) tiek ieliktas aparātos
novembra otrā pusē, no tām pavasarī izšķiļas mazuļi. Tie tiek

ielaisti galvenām kārtām Burtnieku ezerā, bet arī citos sīgu

augšanai un dzīvošanai piemērotos ūdeņos, kā piem., Ilūkstes

apr. Sventas un Ventspils apr. Usmas ezeros. Līdz 1929. g.

Burtnieku ezerā jau ielaisti 1.700.000 sīgu mazuļi. Perinātavai

vajadzīgās oliņas (ikrus) Latvijā ieved no Igaunijas, no tai pie-
derīgās Peipus ezera daļas. Sīgu mazuļu perinātava ierīkota arī

Lielsalacas muižā, 3 km. augšpus Salacas ietekas jūrā.
No putniem ezerā un ap krastiem sastopami gulbji un

zosis pa ceļošanas laiku pavasaros un rudeņos, lieli zivju ērgļi,
vasarā tumšāki, ziemu baltāki, dažādas sugas pīļu, vairākas su-

gas gauru (latīn. Colvmbus, Steissfūsse), ar ķermeņa galā
atrodošamies peldkājām, gārņi, dumpji, kiajas, klījas (kuiļi),
ķīvītes, ezergaiļi, titilbi, krastu bezdelīgas v. c.

Burtnieku ezera flora neatšķiras daudz no Latvijas citu

stāvošu vai tekošu ūdeņu floras, atskaitot dažus retumus. Tik-

pat pašā ezerā, kā arī sevišķi abu saliņu krasti un upju ieteku

rajoni apauguši smuidrām niedrēm, I—3 m. garām, mūsu

dzimtenes visaugstāko zāli. Apkārtnes iedzīvotāji to augšgalus

parasti pļauj drīz pēc ezera aizsalšanas pakaišiem. Vasaru no-

griezto niedru resnākos apakš- un vidus posmus lietā audēji
dziju un diegu uztīšanai. Zemākās, dūņainākās vietās .un upju
līčos sastopami garumā ne daudz īsākie velteniskie, tumšzaļie
meldri (stiebri), pazīstami kā materiāls krēslu sēdekļu iepī-
šanai. No pārējās īpatnējās ezerfloras minamas klusās krastu

malās augošās glīve s (Potamogēton), kā peldošā glīve, caur-

augošā glīve, sekstainā glīve, vārpainā ūdensspilva (my-

riophvllum spicatum), baltziedainā ūdensgundega (Ra-
nunculus divaricatus), bultlapainā, balti-rozā-violēti ziedošā

bultene (Sagittāria sagittifolia). Starp Koksalu un pretim-
atrodošos Košķeles krastu dūņainā ūdenī aug pat vecākā un pla-
šākā Vīdemaņa-Vēbera botānikā neminētas avotu pret dru-
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dz c (Fontinālis antipvrētica) un peldošā zaru sūna (za-
rainā sūna, Hvpnum flūitans). Zināms, ka netrūkst arī Burt-

nieku ezerāplatlapainā „baltāpuķe ezerā", ūdens- jeb ezer-

roze, kā ari mazāk ievērojamā dzeltenziedainā lē-

pene jeb gaigala. Tāpat arī Burtnieku ezerā netrūkst

mūsu otras ūdens skaistules, čemurziedainās gulbe-

nes (Būtomus umbellātus).
Burtnieku ezera ūdens bagāts ar planktonu, t. i. mi-

kroskopiski maziem vienšūniņu dzīvniekiem un stādiem, kuri

turas vieni pie otriem nešķirami kopā. Kamēr stādu plank-
tons (algas), uzturas no ūdenī atšķaidītām anorganiskām

(minerālu) vielām, dzīvnieku planktons (infuzo-

rijas) izlietā sev par barību organiskās vielas
— mazās algas.

Abi planktoni tāpēc mājo vienkopus. Viņi abi noder kā uzturas

līdzekļi jau vairāk attīstītiem maziem dzīvniekiem, un šie atkal

nākošiem lielākiem v. t. t.

Tuvākā un tālākā ezera apkārtne, Burtnieku, Ma-

tīšu, Mazsalacas un Rūjienas draudzes pieder

pie Latvijas auglīgākiem apgabaliem, līdzīgi Zemgales līdzenu-

mam ap Lielupi un tās pietekām, tikai ar to starpību, ka še kli-

mats jau manāmi aukstāks un ziemeļnieciskāks. Pavasaris še

iestājas 2—3 nedēļas vēlāk nekā Dievzemītē, bet rudenis atnāk

atkal jau pa dažām nedēļām ātrāk, tā ka Ziemeļlatvijas vasara

vismaz ap 1 mēnesi īsāka nekā Zemgalē un Kurzemē. Visa šī

apgabala aramzemes slānis sastāv pa lielākai daļai no smil-

šaina māla, ar melnzemes augškārtu, kas labi cauri laiž

lieko augšūdeni dziļumā, bet sausā laikā ļauj apakšūdenim sūk-

ties uz augšu. Labi aug rudzi, mieži, auzas, lini, zirņi, āboliņš,

kartupeļi, dārza saknes. Ziemas un vasaras kviešus sēj mazos

apmēros, vienīgi mājas vajadzībai, tāpat maz sēj vasaras rudzus.

Priekškara laikā Burtnieku ezera apgabals bij sevišķi slavens ar

saviem liniem, bet pēdējā laikā tos vairs senākā vairumā nesēj

dārgās apstrādāšanas un zemo cenu dēļ. Tāpat senākos apmēros
vairs nepiekopj zirgu audzināšanu. Ceļojot pa Latviju šinī ap-

gabalā redzami bij vislabākie kumeliņi un vislepnākie pajūgi,

gan svētdienās pie baznīcas, gan viesos braucot, gan zaļumu
svētku vietās, gan ceļā uz pilsētu. Tagad, pēckara gados, zem-

kopību un zirgkopību sāk aizvietot arvien vairāk un vairāk 1 o p-

kopība, sugas lopu audzināšana un sviesta ražošana koppieno-
tavās. Kamēr agrāk no 6 laukos iedalītiem tīrumiem ar āboliņu

apsēja tikai 1 tīrumu, bet pārējos graudiem, tagad āboliņam at-

stāj 2 un pat 3 tīrumus, ne tikai lopbarības vajadzībai, bet se-

višķi arī ganībai. Dārzus ap mājām kopj vairāk mājas skaistu-

mam un pašu vajadzībām, mazāk tirdzniecības nolūkiem. No
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ābelēm, bumbieriem, ķiršiem, plūmēm un ogulājiem var audzēt

tikai tās šķirnes, kas panes ziemas aukstumu un salu. Pēdējā
piegriež vērību arī dārza zemeņu, un saulainās vēja aiz-

sargātās vietās tomātu audzēšanai. Tāpat senlatvju iecienīto

biškopību piekopj tikai retumis, vairāk aiz patikas un prieka
nekā aiz peļņas" aprēķina. Izņemot mežiem bagāto ziemeļ-
austrumu galu, ap Rūju un Sedu, citur mežu ap Burtnieku ezeru

nav. Turpretim pļavu un līgšņu daudz. Viņu labumu lielā mērā

paceļ un pavairo pēdējos gados izvestie Sedas un Salacas padzi-

ļināšanas darbi. Ezera augšminētās pierobežas draudzēs saim-

niecības samērā lielas, 200—300 pūrvietu un lielākas. Agrāka-

jos un vēl arī priekškara auglīgajos gados, kad lauku produkti,
labība un lini, augsto cenu dēļ deva labus ienākumus, saimnieki

pa lielākai daļai paši zemi neapstrādāja, bet to izdeva uz pus-

graudu. Bet tagad laiki tapuši citādi. Kara posts, iestā-

jušās neražas, lauku darba spēka trūkums un dārgums pie-

spieduši gan senos bijušos lielgruntniekus-muižniekus savos

centros, gan mūsu pašu vec- un jaunsaimniekus ķerties pašiem

pie balsta.

Raugoties uz ģeoloģisko zemes izveidošanos, Burt-

nieku ezera un viņa upju apgabals pieder pie vidusdevona

sarkanā smilšakmena formācijas, kura ieņem
Latvijas ziemeļrietumu daļu, sākot no Liepājas virzienā uz

Kuldīgu, Rendu, Kaņiera ezeru, Buļļiem, Rīgu, dienvidos gar

Gauju līdz Cēsīm, Smilteni, Api, tad pārejot Latvijas-Igaunijas
robežu līdz Pliskavas ezeram un tālāk Krievijā. No šīs līnijas
uz dienvidiem guļ tās pašas vidusdevona formācijas dolo-

mīta iezis. (Dolomīts jeb radze = ogļskābais kaļķis, 54,35%,
+ ogļskābais magnēzijs, 45,65%, gaišpelēkā, iebaltā vai gaiš-
dzeltēnā krāsā.) Smilšakmena pamatiezis sastāv no maziem

kvarca, lauku špāta, ragmāņa un granīta graudiņiem, kuriem

piemaisījušies, gan ļoti mazā mērā, baltie kālija un tumšie

magnēzija spīduļi (vizla), kā arī citu minerālu smalkas daļas.

Sacementējoties vieglāk vai ciešāk ar dzelzs oksidu vai glūdu
un pieņemot sarkanu, brūnu, retāk dzeltēnu vai baltu krāsu,

zem liela spiediena visas šīs smilšu daļas sacietējušas akmenī.

Virsdevona formācijas abi veidi ir Latvijas plašākā pamatfor-

mācija, kas guļ visas Latvijas pamatnē.

Dīluviālo un aluviālo nogulumu segti, devona ieži tikai re-

tās vietās pienāk pavisam tuvu zemes virspusei, bet atsedzas

redzami galvenām kārtām dziļākās upju izgrauztās ielejās, kā

pie Salacas, Gaujas, Amatas, Daugavas, Pērses, Ventas, Aba-

vas v. c, kā arī dažos jūras un ezeru noskalotos stāvkrastos,

R. Cukurs. Burtnieku ezers 2
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Vidzemes jūrmalā pie Vitrupes, senākā jūras krastā Zilos kal-

nos (Dundagā), tāpat Burtnieku ezera stāvkrastā.

Vai nu no zemes lodes ceļa novirzīšanās ap sauli, vai arī

ziemeļu apgabalu pacelšanās dēļ daudz augstāk pār jūras lī-

meni nekā tagad, vai citu, vēl neizzinātu kosmisku cēloņu dēļ,
ir ilgi laikmeti bijuši, kur mūsu zemes žiemeļpuslodes lielākā

daļa bijusi apklāta ar I—2 kilometri biezu ledus kārtu. Eiro-

pas ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu apledošanas centrs bi-

jusi Skandināvijas pussala līdz ar Somiju. No turienes pār Lat-

viju nākošais šļūdonis atnesis un atbīdījis mums Norvēģijas un

Somijas granītakmeņus, gan lielus milžus, gan .vidēja un ma-

zāka apjoma, gan saberztas granīta drumslas, gan Igaunijas

kaļķakmeņa sašķiedumus, līdz ar smilti, granti, oļiem, glūdu, do-

lomītu, merģeli, ģipsi un citiem sajaukumiem. Savā ceļā tas iz-

rāva vietvietām dziļus dobumus (ezeru gultnes) vai arī sabī-

dīja savā priekšā vaļņus un kalnus, šļūdonim nokūstot un milzu

ūdeņiem šalcot, mīkstā sanesumu masa vēl vairāk izveidojās par

augstienēm, viļņotiem kalnājiem, ielejām- un līdzenumiem. Visi

šie šļūdoņa sanesumi pazīstami ar nosaukumu „morēna", pie
kam sevišķi vēl izšķir gala-, sān- un pamatmorēnas. Latvijā

gala morēnu tikai 1, tā apjož dienvidos Zemgales līdzenumu,

vairāk ietelpot jau Lietuvā, Tāpat Latvijā nav sānu morēnu,

jo trūkst augstu kalnu un klinšu. Bet gan visa mums pa-

zīstamā zemes virskārta, mūsu tīrumi, meži, pļavas un ganības
ir viscaur pamatmorēnas viela. No tās tad pastāv, zi-

nāms, arī visi Burtnieku ezera apkārtnes lauki.

Latvijā šļūdoņa ceļš, novērojot viņa atstātās pēdas, morēnu

vaļņus un pamatiezī ieskrāpētās svītras, gājis no ziemeļrietumiem
uz dienvidaustrumiem. Interesanti, ka arī Burtnieku ezera

gultne, līdzīgi kā arī viņa apkārtnes kalnu strēķi, atrodas tieši

šinī pat virzienā.

Ģeoloģiski īpatnēji ir šie Burtniekam līdzteku ejošie kalnu

strēķi, līdz pat Valmierai un Gaujai, pazīstami ar nosaukumu

„d rum 1i ņ i". Drumliņi, t. i. „ka Inu va ļ ņ i", ir šauras, ga-

ras kalnu muguras, uzceltas no sajaukta pamatmorēnu

materiāla, ejošas ar savu garumaasi parallēli leduslaikmeta šļū-
donim. šo garo „kalnu vaļņu" ir vairāki, daži iet cits citam pa-

rallēli, daži cits aiz cita. Drumliņu apgabals tā tipiski atšķiras
no citiem apgabaliem, kur kalnu augstumi izkaisīti dažādi, ne-

kārtīgi. Katrs drumliņš ap I—2 km garš, 10—15 m augstāks

par savu apkārtni. Viņa pamata veids elīpse, kuras garuma

ass 6 reiz, retāk 12 reiz garāka nekā šķērsass. Apakšmalu ap-

veids var dažreiz būt arī iedobumaiņs. Par drumliņu izcelšanos

domā, ka šļūdoņa apakšas lielos izkusuma tukšumos tapusi uz
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"Riņņukalns.'

augšu uzspiesta pamatmorēnas masa, kura šļūdonim nokūstot

palika pacēlusies virs saviem blakus nogulumiem. Līdzīgi būs

izcēlušies arī mūsu daudzie atsevišķi stāvošie kalni un pauguri
līdzenumos un purvos, kas pazīstami ar nosaukumu „soosaari",
t. i. „purvu salas".

Sakarā ar drumliņiem minams mūsu dzimtenes otrs tipisks
kalnu veids „oz i". (Zviedriski „ās", „āsar", izr. oz, ozar.) Tie

ir 10—20—50 km garas, augšā šauras, kalnu muguras, izvei-

dotas apakš šļūdoņa no tekoša ūdens, uznesot uz pamat-
morēnas oļu, grants vai mālu slāņus. Tādi Lielie un Mazie Kan-

gari, Ogres Kangari un Ruļļu kalni pie Jelgavas. Arī „ozu" vir-

ziens parallēls šļūdonim.
Burtnieku ezers un viņa apkārtne ne tikai ģeoloģiski īpat-

nējs apgabals, bet tas it sevišķi ievērojams arī archaiolo-

ģiskā ziņā. Burtnieku ezera krasti ir bijuši apdzīvoti jau
senējos aizvēsturiskos laikos. Te atrodas akmens laik-

meta visvecākās nometnes-dzīves vietas ne tikai Latvijā, bet

visā Ziemeļeiropā. Viņas bijušas apdzīvotas jau ap 3000 g.

priekš Kr. Viena no šīm vietām Riņņukalns, otra Zvejnieku

mājas.
Riņņukalns paceļas Burtnieku ezera ziemeļrietumu

galā, it kā uz robežas, kur ezers izbeidzas, sašaurinās, un Sa-
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laca iesākas, uz pēdējās kreisā krasta, Vecates muižas daļā.
īstenībā viņš nav kalns, bet tikai mazs pa kalniņš,
ap 2>2 m augsts, 35 m garš, 25 m plats, ap 10 m atstatu no krasta,

tagad apaudzis mazām, priedītēm. Pirmlaikos šī vieta būs bi-

jusi, kā ar izrakumiem noskaidrots, pat iedobums, jo kalniņa sa-

stāvs nav dabisks, no māla vai grants, bet tas izcēlies no sa-

mestām ēdienu atliekām, īpaši no gliemēžu vākiem, kuru drum-

stalu še milzums, kā arī no zivju asakām un dzīvnieku kau-

liem. Redzam, ka šie senie pirmiemītnieki pārtikuši no zivju
un gliemēžu zvejas un medībām. Gliemēžus (Unio tumidus),
kuru sugas Burtnieku ezerā un Salacā vairs nav, zināms, lietā-

juši arī uzturam. Lielā daudzumā atrastie kauli pieder galve-
nām kārtām bebrim, alnim un mežacūkai, bet sastopami arī

pirmatnējā vērša (Bos primigenius)), rīkauša (gulo gulo), lāča,

vilka, lapsas, ūdra, āpša, caunas, lauku zaķa, Grēnlandes roņa,

gulbja, mežav pīles, zoss, līdakas, zandarta, sama, šelzivs, asara

v. c. dzīvnieku kauli. Nelielā skaitā atrasti arī dažu mājlopu
kauli, kā govs, aitas, zirga un torfa suņu sugas.

Riņņukalnā izraktie dzīvnieku kauli šķirojami īstenībā 2

grupās, neapstrādātos un apstrādātos. Kamēr pirmie aizrāda

uz kaulu un akmens laikmeta cilvēku uzturu un toreiz sasto-

pamo dzīvnieku pasauli, otrie mūs ieved šo ļaužu dzīvē un dar-

bos, uzrādot viņu ieročus un darba rīkus. Tie pagatavoti gan-

drīz vai visi no lielāko augšminēto zvēru skeletdaļām, galvenā
kārtā aļņa un mežacūkas. Tikai retumis sastopami no klinšak-

meņa, krama, kvarca vai šīfera darināti ieroči. Izrakumu starpā
sastopami: harpūnas — ar vienu vai vairāk atzariem, bultu

gali, durkļi — lielā vairumā, īleni, kasīkļi, adatas — sadiegša-
nai un tīklu mešanai, makšķeres āķi, vilces, kalti, grebļi, naži,

dunči. Droši vien varam pieņemt, ka tapuši lietāti arī koka

darināti priekšmeti, bet tie satrūdējuši un pilnīgi izzuduši.

Sencilvēki mīlējuši arī jau greznoties un uzrāda savu rotas

lietu, medības, zvejas, darba un cīņas priekšmetu, kā arī nepie-
ciešamo trauku izgatavošanā skaistuma un mākslas izjūtu. le-

cienītākā rota bijuši saknē caururbti mežacūku, aļņu, pir-
matnējo vēršu, vilku un citu zvēru zobi, savērti saitē, nēsāti

ap kaklu vai viduci. Bet sastopami arī daži slīpēti dzintara ga-

baliņi un caururbti mazi plakani akmens karekļi, kā arī no

kaula izveidoti dzīvnieku attēli.

Bez kaula un akmens darba rīkiem un ieročiem Riņņukalnā
atrasts liels skaits māla trauku lauzku, kuru augšmala
un sāni izrotāti iespiestām bedrītēm vai rieviņu virknēm.

Lai būtu priekšstats par Riņņukalnā izrakumiem, minēšu

dažu priekšmetu skaitu. Izrakti pāri par 300 apstrādātu, ap
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Riņņukalna izrakumi: kaula darba rīki un rotas

700 neapstrādātu kaulu, vairāk par 400 mežacūku un citu zvēru

zobu, 1 liels kaļķa dzirnakmens, abās pusēs iedobts, līdz ar apa-
ļiem beržakmeņiem, 1 krama šķēpa gals, 12 smilšakmena ga-

lodu, 12 dzintara gabalu, 18 gabalu māla podu lauzku, daudz

zvēru ragu v. c.

Uzkalniņš, kā sena kultūras vieta, tapa no iedzīvotājiem
svēts turēts. 15. un 16. g. simteņos še tapuši apglabāti miroņi,
izrakumos atrasts ap 100 līķu ar'poļu un zviedru naudas piede-
vām un dažām tā laika rotas lietām. Bet zem šiem, daudz dzi-

ļākā, nesajauktā zemes kārtā atrasti 4 kapi, kuri pieskaitāmi,
līdz ar visiem citiem izrakumiem, akmens laikmetam. Pie tiem

atrasti kaula un akmens bultu gali, vienam kaula rota uz krū-

tīm. — Ka Riņņukalnā nometne tik ļoti veca, pierāda tas, ka

tanī nav atrasta ne mazākā zīme no kaut kāda metāla, nedz

bronzas, nedz dzelzs. Tas pats sakāms arī par otru seno no-

metni pie Zvejnieku mājām.

Nometne pie Zvejniekiem atrodas Riņņukalnā
nometnei pretīm ezera ziemeļaustruma krastā, Rūjas labā pusē,
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pie viņas ietekas Burtniekā, senākā Košķeles, tagadējā Sēļu
pagastā. Zvejnieku nometnei raksturīgi, galvenā kārtā, krama

ieroči. Nekur Latvijā nav atrasts tikdaudz krama senlietu,
kā še. Starp apstrādātiem krama ieročiem pirmo vietu ieņem
bultu gali, ap 30 skaitā. Viņus lietāja lielāku vai mazāku

zvēru un putnu medībām, tos iespraužot pāršķeltā koka spieķī
un piestiprinot pie tā ar sveķiem vai piesienot ar lūkiem vai zar-

nām. Lielākā skaitā arī atrasti krama asmeņi, krama

„skaidu" jeb šķembeļu veidā, tāpat krama kasīkļi, bez

tam daži krama harpūnu atzari, kuru resnāko galu ie-

sprauda kaula vai koka kātā. Nometnē atrastais lielais krama

šķembeļu un drumslu skaits liecina, ka še ir bijusi sevišķa
krama ieroču izgatavošanas darbnīca. Krams

gan Latvijā rets minerāls, sevišķi lielākos gabalos, tomēr tas

vietām sastopams. Var arī būt, ka jau toreizējie iedzīvotāji
dažas nepieciešamas lietas ieguva no ārienes, ziemeļiem, austru-

miem, dienvidiem vai rietumiem, priekšmetu apmaiņas ceļā.

Klinšakmeņa darba rīku Zvejnieku nometnē atrasts

nedaudz: 1 kaplis ar kāta caurumu, 1 akmens kalts, cirvjvei-

dīgs, un 1 izdobts kalts, greblis. Kaplis it kā norāda uz

sakņ- vai primitīvu zemkopību, izdobtais kalts uz koka trauku

vai laivu pagatavošanu. — Kaula ieroči Zvejnieku nometnē

visai reti, atrasti tikai 2 īlenveidīgi smaili un 1 kaula bultas

gals. Tāpat rotas lietu maz, pāris caururbtu zobu un kāds

zaļā akmens riņķa gabals, izrobotu malu.

No māla trauku atliekām nometnē iegūts ļoti daudz

salauzītu gabalu, bet par nožēlošanu neviens vesels trauks.

Tādi arī citās akmens laikmeta dzīves vietās Latvijā nav atrasti,

tāpēc grūti mantot priekšstatu par viņu formu un lielumu.

Uz lauzkām redzamais ornāments atgādina Riņņukalnā kerami-

kas ornāmentu, bet Zvejnieknometnē viņš ir daudzējādāks,

spilgtāks un spēcīgāks.

Izrakumus pie Zvejniekmājām izvedis Latvijas archaiolo-

ģijas celmlauzis K. Sīvers, Košķeles muižas īpašnieks, ap 1870.g.

Pēc tam šī nometne it kā aizmirsta. Turpretim Riņņukalns ļoti

pamatīgi izpētīts. Izrakumus izdarījuši K. Sīvers 1875. g.,

K. Sīvers ar prof. Grēvingku ap to pašu laiku, K. Sīvers kopā ar

Berlīnes slaveno antropologu prof. R. Virchovu 1877. g., Dr. mcd.

A. Sommers 1881. g. K. Sīvers ar prof. Grēvingku atraduši arī

pie Burtnieku mācītāja muižas krama bultu galus, krama na-

žus, smilšakmena galodu v. c. Prof. Grēvingks atradis 1875. g.

mammuta augšstilba galu un domā uzgājis netāļ no Burtnieku

muižas ezerā „pāļu būves", kur sastopami zem ūdens veci stabu
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Atradumi Zvejnieku nometnē.

gali, kā arī mājkustoņu kauli. Prof. Grēvingka apgalvojumu pa-

reizība zinātniski tomēr vēl nav pierādīta.

Līdzīgas senas akmens laikmeta nometnes kā Riņņukalnā
un Zvejniekos pazīstamas līdz šim Latvijā vēl tikai 2, viena

Aiviekstes upes labā krastā pie Līčgalu mājām, Lubā-

nas pagastā, otra pie Liezēres muižas, pie Kūjas upī-

tes iztekas no Liezēres ezera, kādā mazā saliņā. Vispilnīgāki

izpētīta Riņņukalnā nometne, bet maz pārējās 3. Ņemot vērā

lielo keramikas ornāmenta vienādību visās 4 nometnēs savā

starpā, kā arī nometņu vietu (pie ezera vai upēm) un darba un

ieroču līdzību, redzam, ka tanīs sirmos tālajos senlaikos mūsu

zemē mitusi viena un tā pati cilts ar vienu un to pašu kultūru.

Zinātnieki uz salīdzinājumu un pētījumu pamata šo cilti pie-
skaita pie somu-ugru tautas celma.

Bez šīs vecākās, nometņu jeb dzīvesvietu kul-

tūras, mūsu dzimtenē sastopama vēl otra, jaunāka akmens

laikmeta kultūra, ar rūpīgi un glīti izstrādātiem darba un ie-

roču akmens daiktiem, sevišķi akmens cirvjiem, laivu formā,
izurbtu caurumu kātam, bet keramika ar auklas ornāmentu.

Lai gan veselas nometnes ar šīs „1 ai v v cirvju kultū-

ras" priekšmetiem Latvijā nav līdz šim pazīstamas, tomēr šo

atsevišķi atrasto senlietu vairums ir jo liels. Tā kā Latvijā at-
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Akmes pauguru kaps (Liepu kalniņš) Burtnieku Lielpeivās.

rastie cirvji un šī laika keramikas ornāmenti līdzinās Senprū-
sijā un Lietuvā atrastiem, tad varam secināt, ka jaunākā ak-

mens laikmeta periodā jau ap 2500. g. p rie k š Kr. šinīs apga-

balos ienākušas indo-eiropiešu tautu ciltis, mūsu priekšteči.
Burtnieku bruņinieku pilij pamatu licis 1284. g. ordeņa so-

ģis Vilhelms šauerburgs kopā ar virsbīskapu Jāni L, ezera dien-

vidgalā, domājams tanī pat vietā, kur stāvējusi senā latviešu

pils.
Burtnieku draudze viena no vecākām draudzēm Latvijā,

dibināta kopīgi no virsbīskapa un ordeņmestra jau 1281. gadā.
Pirmā baznīca celta laikā no 1283.—1287. g.

Tagadēja Burtnieku 'draudze viena no Latvijas lielākām

draudzēm, pāri par 300 kv. km, un aptver Burtnieku, Jaunburt-

nieku un Rencēnu pagastus.
Burtnieku pagasts aptver visus novadus un mui-

žas gar ezeru no Sedas līdz Briedei, kas priekš kara piederē-

juši Burtnieku pils īpašniekam, kā Burtniekus, Briedi, Seķi, Ēķi-
nus, Zvārti, Rūti, Cālīti, Dūri, Garklāva pusmuižu, bez tam

Burtnieku mācītāja un Luteru muižas. Līdzās senā ordeņa pils
drupām ezera dienvidgalā paceļas Burtnieku staltais pils nams,

ielenkts skaistiem dārziem un koku gatvām. Viss muižas centrs

atdots nomā sākot ar 1921. g. uz 18 gadiem Latvijas Ag-
ronomu biedrībai, šīs biedrības mērķis nostādīt savu

saimniecība kā paraugsaimniecību apkārtnes iedzīvotājiem.
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Burtnieku baznīca.

Burtnieku pils, kurā tagad ievietota 2-gadīga lauksaimniecības skola.
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galveno vērību piegriežot ieteicamu labības šķirņu, labu piena

lopu, izturīgu zirgu un bekonam noderīgu cūku izplatīšanai.

No saimniecības ganāmpulka pārdod vaislas teļus un si-

vēnus. Paraugveidīgi izbūvētas lopu un cūku mitināšanai ce-

mentētas seklās kūtis. Lauksaimniecībā lietā dažādas jau-
nāko laiku mašīnas, kā traktorus, kuļgarnitūras, gaterus, sēj-
un pļaujmašīnas v. c. Lai dotu apkārtnes jaunatnei iespēju iz-

glītoties zemkopībā un mājturībā, Latvijas Agronomu biedrība

uztur, ar pabalstu arī no valsts, muižas pilī 2 gadīgu lauk-

saimniecības skolu. Kā jau aizrādīts, minētā biedrība ierīko-

jusi arī zivju perinātavu un saņēmusi nomā Burtnieku ezera

zveju.

Rencēnu pagastā, 6 km no muižas, nodibinājies Rencēnu

miests ar apm. 3000 iedzīvotājiem.

Rūjaun tās apkārtne.

Rūja iztek kā mazs strautiņš Igaunijā, netālu no Latvijas

robežas, Vilandes augstienes dienvidrietumu nogāzē, no Kū-

jas ezeriņa. Igauņi šo vārdu raksta „Ruhja", izrunā

„Ruchja". Upe tā tad dabūjusi savu šūpuļa nosaukumu un līdz

ar viņu viss Rūjienas apgabals un Rūjienas pilsēta. Latvijas ro-

bežās upīte ietek Lodes pagastā. Rūjas ceļš stipri līkumains.

No viņas iztekas līdz ietekai Burtnieku ezerā taisnā gaisa līnijā

nav vairāk kā 35 km, bet izgraužot savu gultni, sekojot apga-

bala noslīgumam, upe nostaigā 2 reiz tik garu ceļa gabalu, —

70 km. Vispirms tā tek kilometrus 10 uz rietumiem līdz Lodei,
tad pagriežas kilom. 10 uz dienvidiem līdz Dīķeriem, tad kilom.

15 uz dienvidaustrumiem līdz Naukšēniem, no šejienes asā leņķī
kilom. 15 atkal uz rietumiem cauri Rūjienas pilsētai līdz Pesta-

vas ietekai, beidzot kilom. 20 uz dienvidiem līdz savam ceļa ga-

lam Burtniekā, tur gandrīz sastopoties ar Sedas grīvu. No Rū-

jas pietekām minamas labā pusē: Raudava, Sapraša

(Pestava), Virķe, Ide, Tūtere, kreisā pusē: Ju 1 -

druga, Ķire ar Acupi, kura uzņem Gulbeni, un

O1 c. — Tā kā Rūja savu līču loču ceļu izraudzījusies vairāk

piemērojoties apgabala dabiskam kritumam, ne pretekļu pārva-

rēšanai, kā to redzam pie daudzām citām Latvijas upēm, tad

galveno tiesu viņas gaita lēna un tās krasti zemi, ietērpti zā-

ļainām pļavām, lapu un skuju mežiem. Upes lejas tece, sākot

no viņas nogriešanās uz dienvidiem līdz pašai grīvai, bagāta pla-
šiem lukstiem, pļavām un mežiem. Rudeņos, pie stiprāka un il-

gāka lietus, viss šis zemais līdzenums pārvēršas par lielu ezeru,
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RŪJA, viņas pietekas un to apkārtne

kurā no ūdeņiem paceļas kā gulbji simtām siena kaudžu. Uznā-

kot straujām lietus gāzēm siena laikā, bieži top straumē aiznesta

gan tikko nopļautā, kā arī gubās sakrautā zāle. Jāatzīmē, kā

pēdējā laikā ar Sedas un Salacas padziļināšanu un Burtnieka

ezera līmeņa pazemināšanu arī Rūjas luksti un meži tapuši sau-

sāki. Savā augs- un vidusdaļā Rūjas ūdeņi rit caur auglīgā-

kiem, skaistām druvām bagātiem Ziemeļlatvijas novadiem, kā

Araksti, Lodi, Dīķeriem, Naukšēniem, Jēriem, Rūjienu, Virķē-
niem.

Rūjas krāšķākās vietas pie Naukšēniem, Juratas dzirnavām,

Lauvas līča, vecām ordeņa pils drupām, Jēriem, gabalā no baz-
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nīcas cauri Rūjienas pilsētai, pie Rāmnieku skolas, kā arī pašā

lejas galā pie Zvejnieku un Mežsargu mājām. — Rūjas ūdeņus
izmanto jau no seniem laikiem kā dzinējspēku ūdens dzirnavām

un dažādām citām rūpniecības ietaisēm. Kā pati Rūja, tā arī

viņas pietekas bagātas zivīm, īpaši līdakām. Tāļu pazīstami
slavenie lielie Rūjas vēži. Upes ceros mājo vēl vietvietām ūdri,
kas Latvijā vairs maz sastopami. Rūjas plašos mežos mitinās

stirnas, tanīs sastopami vēl pa retam lāpstveidīgiem ragiem
kronētie alni, kuru senāk še bij veseli ganāmi pulki. Mežiem

zūdot izzūd arī skaistie meža zvēri. Biezokņos mediniekam pa-

laimējas nošaut arī pa retam lūsim un mednim. — Satiksmi no

krasta uz krastu apdzīvotos apgabalos atvieglo tilti, pļavu un

mežu rajonos plosti (prāmji) un laivas. Latvijas valsts pastā-
vēšanas laikā pār Rūju uzcelti 6 lieli tilti, to starpā 2 dzelzs-

betona. Viens no tiem Rūjienas pilsētā, ar ļoti garu loku. — Rū-

jas gultne, lai gan nav visai plata, ap B—l2 m, viscaur diezgan

dziļa, ar daudziem dobumiem un atvariem. Tā kā pēdējie, īpaši

pie upes uzplūdumiem no lietus un stiprākas straumes pat īsā

laikā izmainās, dziļumiem piesērējoties un seklumiem padziļi-
noties, tad peldēšanās viņā bīstama un tā prasa katru gadu sev

upurus.

Ka Salaca un Rūja senāk bijušas bagātākas ūdeņiem nekāj.
tagad, laikam gan toreizējo lielu mežu un plašo staignumu dēļ,
liecina kāda veca vēsturiska ziņa, ka 1127. g. pēc Kr., jau priekš
vāciešu ienākšanas mūsu zemē, sāmsaliešu, t. i. Sāmu salas ie-

dzīvotāju, flote uzbraukusi pa Salacu, Burtnieku ezeru un Rūju
līdz senai Rūjienas pilij, kuru izpostījuši, aplaupījuši apkārtnes

ļaudis un atgriezušies mājup ar bagātu ūdru ādu lomu.

No aizvēsturiskām vietām, pie Rūjas ietekas, Zvejnieku mā-

jām, atrodas vēlākā akmens laikmeta nometne ar krama ieroču

un darba rīku izgatavošanas vietu (sk. 22. I. p.). No pirmā vē-

sturiskā laikmeta uzglabājušās drupas no bruņinieku vecās pils,
2 km augšpus Rūjienas pilsētas, uz Rūjas labā krasta, Juratas

novadā, kā domājams, tanī pat vietā, kur stāvējusi senā sāmsa-

liešu izpostītā seniemītnieku pils. Pie kuras tautības šie senči

piederējuši, pie latviešiem vai lībiešiem, nav droši zināms, jo

laupītāji sāmsalieši un retēlieši, Vīkas apgabala igauņi, savos

kara gājienos uzbruka kā vieniem, tā otriem.

Plašais Rūjienas apgabals ieņem Valmieras apriņķa ziemeļ-
austruma stūri. Viņu ierobežo ziemeļos Igaunija, austrumos

Valkas apriņķa Ērģemes draudze, dienvidos Seda, rietumos Maz-

salacas draudze. Apvidus pieder Vilandes augstienes dienvidus

nogāzei. Augstākā vieta, Ķoņu kalns, pie Ķoņu muižas,,

paceļas 93 m virs jūras līmeņa. (Sk. teiku par Burtnieku ez.
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Tirgus laukums Rūjienā.

12. 1. p. 3.) Uz šī kalna zviedru karālis Kārlis XII. 1701. g. karā

pret Pēteri Lielo uzturējies 2 mēnešus, kur uzcēlis dzīvokļus, ta-

gadējo Ķoņu muižu. Vācu valodā tā nosaukta „K6nigshof", no

kam izveidots latvisks vārds „Ķoņi". Apkārtnes iedzīvotājos uz-

glabājies nostāsts, ka karalis prom ejot tīrumā iespraudis spieķi,
no kura izaudzis kupls ozols. — Ķoņu kalnu izmantoja arī mūsu

kareivju nodaļas un sabiedrotie igauņi cīņās pret lieliniekiem

1919. g. pirmos 5 mēnešos.

Ezeriem apvidus nabags. Izņemot Lodes pagasta mazo

Lan ģ a ezeriņu un Rūjā un Virķē uzstādinātos dzirnezeri-

ņus, citu stāvošu ūdeņu nav. Turpretim apgabalā daudz gan lie-

lāku, gan mazāku dūņu, sūnu un kūdras purvu, slīkšņu un dum-

brāju. Bez Rūjas un Sedas mežiem sastopami lieli meži arī gar

Igaunijas robežām. Tik žēl, ka tie strauji top izcirsti. Burt-

nieku ezera apkārtnes auglīgā zemes josla stiepjas tālāku arī

uz ziemeļiem caur Naukšēnu, Jeru, Rūjienas, Ternejas, Ipiķu,

Ķoņu, Lodes un Arakstes pagastiem, še sastopamas daudzas

paraugveidīgi nostādītas saimniecības. Bez laukkopības rūjie-
nieši jau sen gadiem piegriezuši lielu vērību arī lopkopībai.
Rūpniecība, amatniecība un tirdzniecība koncentrētas galvenam
kārtām Rūjienas pilsētā.

Rūjienas apvidus jau no senlaikiem ieņem izcilu vietu

starp Latvijas novadiem gan saimnieciskās, gan garīgās dzīves
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Naukšēnu pils, kurā ievietota Naukšēnu bērnu patversme un 6-kl.

pamatskola.

veicināšanas ziņā. Rūjienas pagasts ir pirmais Vidzemē, kas

visātrāk un lielākā plašumā izveda 1849. gada zemnieku liku-

mos noteiktās zemes reformas: klaušu sistēmas atcelšanu, pār-
iešanuuz naudasrenti un zemnieku māju iepirkšanu par dzimtu.

Viņus uz to pamudināja šo reformu ierosinātājs un karsts aiz-

stāvis, Rūjienas Lielās muižas īpašnieks Hamilkārs Fel-

k c r z ā m s, kā arī viņa uzskatu biedrs, šīs pašas muižas iegu-

vējs pirkšanas ceļā, Gustafs Krīdeners. Pirmie māju ie-

pirkšanas līgumi tapa parakstīti 29. dcc. 1852. g.; 4 gadu laikā

bij pārdotas 52 mājas par dzimts īpašumu, un viss pagasts skai-

tījās par iepirktu. Šim svarīgam notikumam par godu rūjie-
nieši 1928. g. nosvinēja latviešu gruntniecības 75 gadu piemi-

ņas svētkus. Gruntniecības nodibināšana latviešiem jauna laik-

meta sākums. Ar māju iepirkšanu par dzimtu latviešu zemnieks

nostājās uz savām kājām, viņš sāka justies drošāks attiecībā

pret muižnieku, viņā pamodās simtiem gadu ilgi apspiestā paš-

apziņa un pašcieņa. Līdz ar patstāvību un pieaugošo turību pa-
modās dziņa pēc izglītības. Gruntniecības nodibināšana — tau-

tas atmodas laika pamats.
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Visu lielo Rūjienas novadu tagadnē sastāda: 1. Rūjienas

pilsēta, 2. Rūjienas pagasts (ar Rūjienas Lielās muižas un Vir-

ķēnu novadiem), 3. Ternejas pagasts (ar Ternejas, Juratas un

Eriņu novadiem), 4. Jeru pagasts (ar Jeru, Rūjienas mācītāj-

muižas, Endzeles, Oleru un Paipustas novadiem), 5. Naukšēnu

pagasts (ar Naukšēnu, Nurmu novadiem), 6. Ķoņu pagasts (ar

Ķoņu un Dīķeru Puderkūll novadiem), 7. Lodes (Meckūll) pa-

gasts, 8. Arakstes (Arras) pagasts, 9. Ipiķu pagasts (ar Ipiķu,
Jaunkaristes un Plāteres novadiem), 10. daļa no Idus pagasta,

11. daži ciemati no Mazsalacas draudzes. — Ļoti daudzie šī ap-

vidus igauniskie novadu, ciematu, upju v. t. 1. nosaukumi rāda,
ka še sensenatnē mituši igauņi, bet tikai vēlāk, XIII. g. simteņa

sākumā, latviešiem, lībjiem un pat vāciem sabiedrojoties, tapuši

aizspiesti līdz tagadējām viņu robežām.

Rūjienas pilsēta pieder pie senām, vecām no-

metnēm. Ordeņa laikā tā viscaur top dēvēta par pilsētu. Ordeņ-
mestris Valters Pletenbergs 1526. g. še sasauc landtāgu, kurā

piedalās visa Livonijas bruņniecība, lai nosodītu archibīskapu

par sakaru uzturēšanu ar krieviem cīņā pret ordeni. Savā mūžā

tā pārdzīvojusi daudz kara vētru un posta laiku. Latvijas val-

dība Rūjienai piešķīra pilsētas tiesības janvārī 1920. g. Pēc pē-

dējās 1930. g. izvestās tautas skaitīšanas Rūjienā 4550 iedzīvo-

tāju, no tiem latviešu 95%, žīdu un vāciešu pa 1,5%, igauņu 1%,
krievu un pārējo pa 0,5%. 1930 g. pilsētai pieder 890 apbūves

gabali, uz kuriem uzceltas 800 ēkas. Pilsētas gruntsgabali at-

dalīti no Ternejas, Jeru un Rūjienas pagastiem. Galvenais vai-

rums namu un tirgotavu, tirgus laukums, skolas, luterāņu un pa-

reizticīgo baznīcas un stacija atrodas uz Rūjas labā krasta, bet

pēdējā laikā sāk attīstīties jauna pilsētas daļa arī uz upes kreisā

krasta. Abas daļas savieno skaists jaunceltais dzelzsbetona tilts.

Pirms kara Rūjiena bij izcils tirdzniecības centrs, galvenā

stacija starp Valku, Pērnavu un Pērnavas ostu. Tagad šis vir-

ziens savu nozīmi zaudējis, jo dzelzceļš un apvidus, sākot no

Moizekūlas, pārgājis Igaunijas rokās. Galvenā satiksme tagad

pārvietojusies uz Valku-Rīgu. Bet ar patlaban būvējamo Rīgas—

Neibādes—Limbāžu—Mazsalacas—Rūjienas platsliežu dzelzceļu
Rūjienas tirdzniecība un saimniecība ievērojamā mērā atkal at-

plauks.

Kad dievi vēl dzīvojuši zemes virsū, no Rūjienas nav bijis ne vēsts.

Kad velns atnācis pastāvīgi dzīvot uz Daugavu, sākusies drīz arī Rūjiena.
Reiz viņš gājis staigāt pa Latviju un nonācis pie Burtnieku ezera. Do-

mājis no tā paņemt līdz uz Daugavu kādu piemiņu. Vakarā aizgājis uz

tuvējām mājām, piegājis pie klēts, uzcēlis vienu paksi gaisā. Tad izrāvis

vienu maisu, izbēris labību un steidzies uz ezeru atpakaļ. Tur tad piegrā-
bis pilnu maisu oļiem un devies ceļā uz Daugavu. Bet nakts bijusi tumša,
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un velns aizmaldījies uz Igaunijas pusi. Kā ticis ap to vietu kur tagad

Rūjienā iedziedājies gailis. Maiss izkritis un saplīsis, akmeņi izripo-

juši uz visām pusēm. Ļaudis tos nav uzlasījuši, bet kur gulējis akmens,
tur uzcēluši māju. Tā izcēlusies Rūjienas pilsēta.

Seda ar pietekām un apkārtni.

Kā jau minēts, Burtnieku ezera ziemeļapgabali bij senatnē

igauņu apdzīvoti. No tam tad arī vēl līdz šodienai uzglabāju-
šies daudzi vietu un priekšmetu nosaukumi igauniski. Arī

„S c d a s" nosaukums nav latvisks, bet gan pārņemts no igauņu
valodās. Ko viņš īsti nozīmē, nav zināms. Senās Baltijas kar-

tēs viscaur Seda apzīmēta ar citu vārdu, ar Latviešu Indriķa
senehronikā minēto Jmer v" (Ym c r a). Pēc chronista no-

stāstiem, vācu tirgotāji jau priekš Rīgas dibināšanas (pirms
1202. g.) veduši preces no Daugavas uz Pliskavu. Reiz šīs pre-

ces igauņi uz ceļa nolaupījuši. Priesteris Alobrands tiek

sūtīts (1208. g.) uz Igauniju atprasīt nolaupītās mantas, bet

viņi tam tās neatdod. Alobrands nu griežas atpakaļ un pa ceļam
runā latviešiem, kas dzīvo ap Imeru, Dieva vārdus no kristības.

Imeras latvieši tos uzklausās ar prieku, bet pirms met lozi un

izprasa savu dievu (deorum suorum) prātu, vai pieņemt līdz ar

citiem Tālavas latviešiem no Pliskavas krieviem grieķu ticību,
vai latīņu ticību. .Loze krīt par labu latīņu ticībai, un tā im c -

rie š i tiek pieskaitīti pie Rīgas bīskapa draudzes. Chronists

Indriķis top iecelts par viņu priesteri.
Pēdējā laikā, līdzīgi kā Tālivalža Beverīnas pils atrašanās

vietu pie Burtnieku ezera, sāk apšaubīt arī Imeras, Rīmju chro-

nikā sauktas „Emeres", identitāti ar Sedu.

Sedas sākumi meklējami Valkas pagastā, dienvidaustrumos

no Valkas pilsētas, 3K- km attālu no Valkas—Apes šaursliežu

dz. c. Dūču tilta, dumbrainā mežā pie senā šuldiņu kroga un

Liles mājām, pie pašas robežas ar Igauniju. Upīte sākumā

V-i—l m, pie Dūču tilta 3 m, bet pie Strenču—Valkas dz. c. tilta,
kur tā nostaigājusi jau 12,3 km, 5 m plata. Tālākā gaitā viņa
top arvien platāka un dziļāka. Viss viņas ceļš no iztekas līdz

ietekai Burtnieku ezerā gaisa līnijā 54 km, bet mērojot līdz

visus līkumus, 64,3 km garš. Redzam, ka Sedai virziens nav

tik mainīgs, kā Rūjai, kuras īstais ceļš pārspēj 2 reiz viņas

gaisa līniju. Sedas gultne virzās visā savā gaitā gandriz pavi-
sam tieši no austrumiem uz rietumiem. Nav viņai arī tik

daudz un tik garu pieteku kā Rūjai. Tomēr ūdens daudzuma

ziņā Seda bagātāka par Rūju. Tas izskaidrojams ar viņas teci

caur plašiem mežiem, lielo Tīreli, staignām pļavām un lukstiem.
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3R. Cukurs. Burtnieku ezers un tā upes.
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Sedas padziļināšana Tīreļa purvā.

Visā savā 64,3 km garā ceļā viņa krītas tikai 8,82 m, no 49,50 m

virs jūras līmeņa pašā sākumā līdz 40,68 un pie ietekas Burt-

niekā.

_No pietekām minamas labā pusē Ērģeme (Rikanda), kreisā

pusē Purgaile (Ķaka), Sūnupe, Rencēne, Gaspaža, Buļļupe un

dažas mazākas, Sedas augšgals līdz Ērģemes ietekai, ap 18 km,
straujš, ar diezgan stipru kritienu. Bet sākot no šejienes gan-

drīz līdz Rencēnu-Oleru tiltam, 30 km garā gabalā, cauri lielam

Tīrelim un tālāk, upe pilnīgi bez krituma. Lietus un plūdu laikā

ūdens stāv uz vietas un tek pat atpakaļ vai ņem virzienu uz

dienvidiem, Strenču upi un Gauju. Lejas gala noteka, pēdējos
16 km, atkal diezgan strauja.

Ap Sedas vidus teces sākumu un tālāk uz leju atrodas ļoti

plašs zāļu purvs, saukts par „T īre 1 i". Viss šis milzu purva

klajums aptver pāri par 100 kvadrātkilometriem lielu laukumu.

Tā kā Tīreļa un pašas Sedas ūdeņi stipri iespaidoja nevien ap-
kārtnes lukstus, pļavas un mežus, bet arī apkaimes tīrumus un

laukus, radot tiem tuvu apakšūdeni, tad jau sen, jau bijušās
krievu valdības laikā, no vietējiem zemturiem bij pacelts jau-

tājums, šo plašo apvidu nosusināt, Sedu visā viņas
garumā padziļinot un Burtnieku ezera līmeni pazeminot. Lai
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Sedas tilts pie Vārnas.

pēdējo mērķi sasniegtu, tad arī ezera izteka, Salaca, bij viņas

augšgalā lielāku gabalu padziļinājama. Šo lielisko projektu reā-

lizēja neviens cits, kā mūsu pašu valdība, rūpējoties par savas

zemes labklājību. Daudz darba un pūļu prasīja īpaši gan Sedas

padziļināšana, gan viņas ceļa iztaisnošana, regulēšana. Visus

darbus veica 4 gados. Tos sāka 1924. g. rudenī un beidza 1928. g.

rudenī. Strādāja nevien vasaru, bet arī ziemu, nodarbinot katru

dienu ap 30—40 un pat vairāk strādnieku. Upes daudzie līči

vairāk vietās iztaisnoti, izrokot jaunu īsāku gultni. Upes da-

žādais platums izlīdzināts uz 12 m platumā un 4H m dziļumā.

Padziļināšana un regulēšana veikta ar tvaika spēku, izceļot akme-

ņus, dūņas, smiltis, dažādus nogulumus ar bagarmašīnas „Purva

bridējs" milzu smeļamo kausu. Lai gan šis lielas uzņēmums val-

stij izmaksāja ap K> miljona latu, tomēr tas netiešā ceļā atmak-

sāsies jo drīz. Tiešām, apkārtnes aina ir pilnīgi pārvērtusies.
Kamēr priekš upes izbagarēšanas un tās gultnes regulēšanas
Tīrelis jau pie mazākā lietus pārvērtās par milzu ezeru, apklā-

jot savu apkārtni ūdeņiem nepārredzamā tālumā, tagad tas

tapis sauss, un līdz ar viņu nožuvuši tuvākie un tālākie meži,

pļavas, ganības un lauki. Senāk no ūdens nogulētā zāle bij maz-

vērtīga, ar maz barības spēka. Un cik grūti to bij ievākt! ūdens

3*
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plūdi noslīcināja vai aiznesa gan nopļauto zāli, gan veselas siena

kaudzes. Bez Sedas līkšņiem un muklājiem atbrīvoti līdz arī

Burtnieku ezera daudzie luksti un zemās pļavas. Tikai gan viens

zaudējums, — upes un ezera krastu krāšņums daudz cietis.

Bet tā tas arvien un visur, dzīves praktiskā puse ņem virsroku

par dzīves aistētisko pusi. Tīreļa purva apakškārta, ne visai dziļi,
ap I—2 m zem zāļu saknēm un kūdras, sastāv no dzeltēnās

smilts. Tāpat Piltiņu kalniņi pie Piltiņu tilta, km no dzelz-

ceļa tilta uz leju, ir smilšu sadzinumi kāpās. Redzams, ka purvs

senāk bijis liels ezers vai pat jūras līcis. Tīreļa ziemeļmalu no-

slēdz 1 atsevišķi stāvošs un 4 savstarpēji savienoti mazi ezeriņi.
Šie ir atvaru atliekas no pirmatnējās Sedas gultnes.

Pār upi senāk veda, atskaitot augšgalu šaur- un platsliežu

dzelzceļu tiltus, 4 koka pāļu tilti: 1. pie Vēžu kroga, starp Stren-

čiem un Valku, 2. pie Piltiņkalna, Tīrelī, 3. pie Vārnas kroga, kru-

stojumā starp Ēveli—Veckārķiem—Rūjienu un Rencēniem—Ēr-

ģemi, 4. pie Olerkalna, starp Rencēniem un Oleriem. Pēc tam no

jauna celti Tīreļa dienvidus un ziemeļdaļu savienošanai 2 tilti

no valsts un 2no apkārtnes māju un pļavu īpašniekiem. Bez

tiltiem vēl satiksmi atvieglo 3 prāmji: Spiģa, starp Ķemeres
un Nurmu muižām, Rencēnu dzirnavu, starp Rencēniem—Nur-

miem, Radziņa, starp Burtnieku baznīcu, Dūri un Paipustu.
Sedas ceļā starp pārejas vietām visievērojamākās ir Vārnas un

Oleru pārejas. Še ved un krustojas jau vecvecie, pat aizvēstu-

riska laika satiksmes ceļi. Ja Seda būtu senā chronista minētā

Imera, tad šīs abas minētās vietas būtu uzskatāmas gan kā sa-

tiksmes savienotājas starp latviešiem, igauņiem un Pliskavas-

Novogorodas krieviem, gankā karapulku pārceltuves un kaujas
vietas starp tālaviešiem, sakaliešiem un ugauniešiem viņu sav-

starpējos laupīšanas un atriebšanās gājienos.

Rūpniecības iestāžu uz Sedas nav, izņemot 2 ūdensdzirna-

vas uz viņas pietekām, 1 uz Ērģemes, 1 uz Rencēnu upes, pēdē-

jās tuvu pie ietekas Sedā.

Skaistākie krasti Sedai pie bijušā Vārnas kroga, Oleru tilta

un pie ietekas ezerā. Pie Vārnas kroga, lielo ceļu krusto-

juma vietā, pēdējos gados sācis attīstīties miestiņš. Pie Spiģa
celtuves paceļas upes labā krastā stāva smilšakmena klints, no

kuras apakšas izvird kā mazs strautiņš dzidrs avotiņš. Oleru

tilta apkārtnē abi krasti augsti, bet sevišķi labais krasts, saukts

par Sedas kalnu. Uz šī krasta senos laikos stāvējusi baznīca,

kuras pamatus vēl tagad tur var zemē atrast. Vecu ļaužu tei-

kas stāsta, ka baznīca pa zemes trīces laiku nogrimusi kalna

dibenā ar visiem baznīcēniem. — Sevišķi skaista Sedas ieteka,

še upes paaugstie līdzenie krasti apauguši sirmiem veciem ozo-
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liem, lielām žuburotām liepām, staltiem ošiem un melnalkšņiem,
ūdens spogulis pārklāts platām lēpu lapām, starp kurām savus

platos ziedu kausus paceļ simtām ūdensrožu. Svētsvinīgais no-

slēpumainais klusums visapkārt un uz augšu pacēlušies koku

pīlāri ar savām kroņu velvēm mūs pārceļ burvīgā, sapņainā pa-

saulē, it kā vecā dievu svētnīcā Rāmavā. Vasarā šo ļoti skaisto

dabas stūrīti apmeklē gan vietējie, gan citi dabas draugi, kas

apceļo teiksmaino Burtnieka ezeru un viņa apvidu.

Ap Sedas krastiem, ārpus lukstiem un pļavām,milzums vecu,

lielu, galvenām kārtām priežu mežu. Viņos vēl nedaudz gadus
atpakaļ mita veseli bari aļņu un stirnu. Bet ne tikai karalaikā,
bet arī jau iepriekš tā, šie skaistie meža zvēri bez taupīšanas
izšauti gan no toreizējiem muižniekiem, gan malu medniekiem,

gan kareivjiem. Tagad meža biezumos vēl sastopami lūši un

medņi. Senatnē Sedas lejasteces krastos, tāpat kā Rūjā un Sa-

lacā, mituši bebri, bet pēdējos 100 gados tie še vairs nav re-

dzēti.

Briede un Zilais kalns.

Briedēs upes nosaukums, domājams, ļoti vecs. Viņas ap-

kārtnes mežos senāk būs mituši lielākā vairumā brieži. Vecās

kartēs, un arī vēl tagad, viņa līdzās Briedēs nosaukumam dē-

vēta arī par Līdeci, vai Lideci. šī vārda izruna nav

skaidri noteicama, jo tagadējā ne jaunākā, ne vecākā paaudze

upi šā saucam nekur un nekad neesot dzirdējusi, kā to aplie-
cina vietējie upmalas apdzīvotāji un zvejnieki. Ja senāk upe

tapusi saukta par „Līdeci", tad' tas varot būt bijis viņas lielās

zivju bagātības dēļ, jo priekš dažām gadu desmitīm bijis ie-

spējams ar vienkāršu makšķeri izvilkt pāris stundās ap 20 un

vairāk mārciņu zivju. Tagad, pēc Baļļas dzirnavu uzcelšanas,

lejpus Jaunburtniekiem, un pavasaros upē ietaisīto taču un

murdu dēļ, kas aizžogo zivīm brīvo ceļu no Burtnieku ezera pret
straumi uz augšu, zivju svētība ļoti mazinājusies. Bet ļoti var

būt, ka vārds „Lidece", pirmo zilbi īsi izrunājot, cēlies no lībju
valodas, kā lielākā daļa Ziemeļrietumlatvijas upju un ezeru no-

saukumu. Vidzemes muižu vēsturē attiecībā uz Briedēs muižu,
kas atrodas ap 2 km augšpus upes ietekas Burtnieku ezerā, tiek

stāstīts, ka muižu līdz ar novadu, kas sastādījušies pa daļai no

zemes gabaliem, ko ordeņmestris Pletenbergs 1518. g. piešķīris
kādam Nikolajam Hāgenam, pa daļai no pēdējā piepirktiem īpa-
šumiem no Jāņa Kūlas, nopircis mestra Firstenberga muižjun-
kurs Kaspars Vrede. Analogi citu muižu un viņu no-

vadu nosaukumiem pēc viņu īpašnieku vārda, var domāt, ka arī

Briedēs muižai, novadam un upei doti nosaukumi gan latviešu
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Akmenskrāvumu (krāsmatu) kapi Jaunburtniekos.

gan vācu valodā, kā Briedē, Vrede, Vredenhof, pēc šī senā īpaš-
nieka ģimenes vārda. Bet zinot, ka ordeņlaikā daudzi novadi

tapa atstāti vai arī izdoti no pašu latviešu tautas cēlušamies

muižniekiem, pieņemams, ka arī Vredes ģimene (Vrede, Briedē,

Briedis) ir senlatviešu un senāk dzīvojusi Briedēs upes apvidū,
pēc kuras tad nosaukusies.

Meklējot pēc Briedēs sākuma avotiem, daudzās mūsu ģeo-

grāfijas kartēs atrodam nepareizus zīmējumus. Briedē sastā-

dās īstenībā no 3 satekām. Visgarākā no viņām tā, kas iz-

ceļas no 3 Bau z v ezeriņiem, no kuriem pirmais pie Mazmui-

žas mājām, Cēsu apriņķa Lenču pagastā, 62 m virs jū-
ras līmeņa. Mērojot no šīs sākuma vietas līdz ietekai Burtniekā,
Briedēs garums gaisa līnijā 35 km, bet sekojot viņas līkumiem

tas izstiepjas līdz 45 km. šīs upes virziens viscaur iet no dien-

vidiem uz ziemeļiem, ar mazu izliekumos uz rietumiem. Otrs

upes zars sākas Dauguļu pagasta Sprēstiņu novadā, dien-

vidrietumos no Sprēstiņu muižas, tek ziemeļaustrumu virzienā

tai garām un savienojas pie Mazbrenguļu muižas ar ie-

priekš minēto labu tiesu garāko zaru. Sprēstiņu upes augšgals

straujš, salasa savus ūdeņus starp Augstrozes austrumdaļas
kalnu pauguriem, sauktiem par „rozām". Viņa lejas tece iestieg

purvājā, caurbrienot mazu purva ezeriņu, kamēr sasniedz savu



40

Milzu akmens ar iedobumiem (upura akmens?) Jaunburtnieku Draviņos.

austruma māsu. Apvienojušās tās turpina tecēt, sākumā caur

paaugstāku, bet aiz Pāpēnu muižas caur zemu, dumbrainu

pļavu un staignu purvāju apvidu, km 10 garumā, līdz trešās

ceļa biedrenes uzņemšanai, šī izceļas Dikļu-Augstrozes draudzē,

no Dauguļu pagasta Mazezera, kuram tuvu kaimiņos uz

dienvidiem daudz prāvākais Augstrozes pagasta Lielezcr s,

bet ar kuru upe tieši nesavienojas. Tomēr Lielezera (78 m virs

jūras līmeņa) purvainās apkārtnes ūdeņi sūcas droši vien arī

uz Mazezeru un viņa notekas pusi, tā ka ir iemesls šīs gan par

Dikļu pi, gan par Mazbriedi sauktās upes sākumu uz-

skatīt arī Lielezeru, kā tas dažos Briedēs aprakstos sastopams.
Strauta gaita iet sākumā caur Madiešēnu purvu un līkšņu pļa-
vām, bet pagriežoties uz austrumiem, tas ienāk krāšņā auglīgā

Dikļu augstienē, rit starp lieliem lapu kokiem apaugušiem stā-

viem krastiem gar Dikļu skolu, kapsētu, baznīcu, miestu un

muižu, līdz iestieg atkal zemā dumbrājā, lai salietos ar gal-
veno no dienvidiem nākošo strāvu. Visiem trim zariem apvieno-

joties un uzņemot ceļā līdz Jaunburtniekiemvēl pa kreisi pieteku
Pikt cn i, upe top ūdens bagātāka un plašāka, šinī apvidū
viņu sauc pat par Lielupi. Sākot no Jaunburtniekiem

Briedē graužas cauri diezgan paaugstam kalnājam, izveidojot
vietumis stāvas krāšņas kraujas. Pie viņas ietekas Burtnieku
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Zilais kalns (no Mujānu puses).

ezerā redzami atskaloti sarkanā smilšakmena pamatieži. Bez jau
minētām avotupēm no kreisās puses Briedēs lejas daļā vēl ie-

tek Zied cne (ar pieteku Ošupi) un Pučurga. Pēdējās nosau-

kums lībisks un nozīmē „Garais strauts".

Gan galvenās, gan sānupes nodarbina vairākas ūdens dzir-

navas, kā Sprēstiņos, Kārlīšos, Dikļos, Baļļā, Pučurgā.
Pašā Briedēs augšgalā, pie lielākā no Baužu ezeriem, Maz-

gaidēnu robežās, atrasti akmens šķirstu kapi, attieci-

nāmi uz bronzas laikmetu un dzelzs laikmeta posmu 18.—1. g.

simtenim pr. Kr. šie šķirsti salikti no lielām akmens plāksnēm
un apklāti akmens un smilšu uzkalniem. Kapu vieta bez tam vēl

apžogota visapkārt riņķī lielākiem akmeņiem. Akmens šķirstu
kapi ir vēlā (neolitiskā) akmens laikmeta kapu pēcteči un agrā
dzelzs laikmeta, akmens pauguru kapu (sk. 24. 1. p.)

un līdzeno akmens krāvumu — rindu kapu priekšteči,
pielietoti Somijā, Igaunijā un Ziemeļlatvijā.

Briedēs upes rajonā, 2X> km. uz austrumiem, starp Pāpēnu
un Jaunburtnieku muižām, paceļas Zilais kalns, mūsu

senču svētnīca un viņu dievu mājoklis.
Nebūs latvieša, kas nebūs šī senlatviešu svētā kalna vārda

dzirdējis. Bet gan maz būs to, kas viņu tagad būs apmeklējuši.
Nav iemesla atvainoties, ka tas atrastos nomaļus, vai ka tas būtu
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citādi grūti pieietams. No Valmieras tas viegli aizsniedzams,

izkāpjot pēc 10 km. nobraukšanas pa Valmieras-Aināžu šaur-

sliežu dzelzceļu Zilā kalna stacijā un nostaigājot vēl kājām
2K> km. pa lielceļu. Tūristam no Valmieras izejot, arī nav vairāk

jānosoļo, kā 12% km. pa labi nobruģēto Valmieras-Dikļu
pakalnaino lielceļu. Tas iet tad tālāk gar kalna ziemeļnogāzi pa

zemu, purvainu līdzenumu vēl km 8, līdz sasniedz Dikļus. No šī

paša Valmieras-Dikļu lielceļa, apmēram 1 km. šaipus kalna, no-

griežas otrs ceļš gar kalna dienvidus malu, turpinoties līdz Pā-

pēnu muižai. Abus ceļus savieno lauku ceļš gar austrumu pa-

kāju. Arī attālāk gar rietumiem ved ceļi. Lai dotos uz kalna

virsotni, jāpaietas pa galveno lielceļu vēl ap X km., no kurienes

tad ved labs kājceļš uz augšu pa ziemeļu nogāzi. Austrumos,
dienvidos un rietumos kalns paceļas līdz ar tuvējo apkārtni lē-

nām uz augšu, bet ziemeļpusē tas strauji atdalās no zemā līdze-

numa. Vispār tuvumā tas augsts neizliekas, tomēr no attālienes

raugoties, viņš augstu paceļas pāri savam apgabalam. Viņa aug-

stums virs jūras līmeņa 129 m. Kalna nogāzes apaugušas slai-

dām priedēm, pa starpām sastopami arī lapu koki, sevišķi rie-

tumpuse tiem bagāta. Pats kalna augšgals, neliels klajums, ap-

ēnots kuplām liepām, gobām un lazdu krūmiem. Klajuma zie-

meļrietumu pusē paceļas mazs apaļš kalniņš, it kā rokām uz-

mests. Šis ir Zilā kalna visaugstākā vieta. Uz viņa trigono-
metrisks statnis. Pie kalniņa mazs iedobums, pēc teikas tas ir iz-

sīkušais svētais avotiņš. No kalna virsotnes brīnišķs tāļskats uz

visām pusēm, pāri mežiem, laukiem un zemākiem pauguriem.
Uz ziemeļiem pārredzams Burtnieku ezers ar muižu un balti spī-
došu baznīcu, uz ziemeļrietumiem saskatāmi Matīšu draudzes

ciemati, miests un baznīca, uz rietumiem Briedēs zāļainie līkšņi,
aiz tiem Dikļi līdz ar baznīcu, uz dienvidrietumiem Augstrozes
kalnu pauguri — rozas ar Cēsu kalnu, uz dienvidiem Rubenes

baznīca, vēl tālāk Cēsu pils un baznīcas torņi, uz austrumiem

Mujānu baltā pils, Valmiera un viņas baznīcas.

Majestātisks Zilais kalns izskatās, kad no tālienes uz viņu
pašu raugāmies, drūms, noslēpumains, varens, mūžīgi ietinies

zilu tvaiku plīvurī, kā gaišā saules dienā, tā sudrabainā mēness

naktī. No savas zilās miglas tas tad arī ieguvis savu vārdu.

Pētnieki teic, ka šī migla ceļoties no apkārtnes purvu īpatnējiem
zilas krāsas izgarojumiem, kas koncentrējoties ap kalnu un

viņa nogāzēm.

No mūsu senču daudzām svētvietām latvju zemē nevienacita

netapa tik cienījama turēta kā Zilais kalns. Viņš bij tautas

viskopus svētums, še bij upurvieta augstākiem dieviem;

še tapa svinēti vasaras saulgriežu, reizē arī mīlestības un
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.draudzības dieves Līgas svētki, ar vaiņagiem un puķēm,
dziesmām, rotaļām un dejām, miestiņu, medu un sieru; še

svētā birzī uzdedzināja svētās ugunis; še izprasīja dievu

prātu; še noturēja virsaišu un vecajo vadībā apspriedes

par kara sākšanu vai miera slēgšanu ; še izsprieda tiesu un

ienaidnieki sniedza viens otram roku. Ļoti skaistu senlatviešu

Līgo svētku aprakstu sniedz Garlībs Merķelis savā „Vanems
Imanta" 1802. g. sacerētā dzejiskā teikā. Arī vēlākā kristīgā

laikā, neraugoties uz priesteru un mācītāju aizliegumu un stin-

griem sodiem, ļaudis vēl ilgi slepeni nāca šurp un klusās naktīs

nesa ziedus tēvu tēvu dieviem. Sausā laikā izlūdzās lietu, sli-

mībās, lai taptu veseli, mātes atnesa slimus bērnus, lai tie at-

spirgtu ; kas domāja, ka lauki un lopi noburti, deva balvu, lai

atpestītos, jaunie puiši un meitas atnesa kādu priekšmetu no

iemīļotā, lai viņu saistītu pie sevis mīlā v. t. 1. Kā dāvanas nesa

sudraba vai vara naudu, pērles, gredzenus, saktas, kakla rotas,

dzintaru, prievītes, raibus dzīparus, vilnu, dzijas, matu cirtas

v. c. 1. Ziedus iemeta vai bedrēs, vai vecu ozolu un citu koku

dobumos, vai pakāra koku zaros. Tie netika aizkārti aiz bai-

lēm no dievu dusmām un soda.

Ap Zilo kalnu vijas daudzums tautas teiku un nostāstu. Ne-

vien Zilais kalns ticis svēts turēts, bet arī apkārtējie pakalni ta-

puši saukti par „d i c v v kal n i c m". Pie pasaules radīšanas,
kad ūdeņi apklājuši zemi, dievi šos kalnus, kā augstākās vietas,

izvēlējušies par saviem dzīvokļiem. Kalniarvien tālāk atstūmuši

purvus un muklājus un paši pacēlušies augstāk. Reizē ar kalniem

radīti arī sirmie ozoli un citi koki, kas tos apklāja. īpaši koku

paēnā bijis dievu miteklis. Tāpēc tad viss šis apvidus bijis svēts,

un ne kalnus, ne kokus neviena roka nedrīkstēja bojāt. Pat

zāli neplūca. Pie dievu mājokļiem neviens mirstīgais nedrīkstēja

uz dzīvi nomesties un namu celt. Reiz tomēr kāds vīrs uzcēlis

svētnīcas tuvumā būdiņu. Bet tad kritusi uguns no debesīm un

to sadedzinājusi.
Zilā kalna apmeklētāji vēl šodien apstājas pie dobumakalna

galā, kur senāk burbuļojis svētais avots. Tur tagad ap-

kaimes tautu meitas paradušas sastādīt puķes. Viens otrs ap-

meklētājs še nomet vismaz kādu koka lapiņu vai ziediņu, kas

piesprausts pie viņa krūtīm, šinī avotiņā mājojis kāds gars,

kas svētījis ūdeni, bet prasījis par to arī kādu ziedu. Svētais

ūdens spirdzinājis sevišķi acu slimības, ja tanī acis mazgājuši,
bet palīdzējis arī citās kaitēs. Pēc viņa izsīkšanas tapušas lie-

tātas viņā atstātās smiltis pret tām pašām likstām. Par ieme-

sliem, kāpēc avotiņš izzudis, dažādas nostāstu variācijas. Reiz

tanī mazgājusi kāda negodīga sieviete netīrus bērnu autiņus.
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Par to avotiņš apskaities un piepeši izsīcis, aiztekot uz Burtnieku

ezeru. — Pēc cita nostāsta tas to pašu iepriekš minēto iemeslu

dēļ pacēlies gaisā un aizlidojis uz kādu baznīcu, kur novietojies

zem altāra. (Sk. 13. Lp. 6.).

a) Teikapardivibrāļiem Turoun Tusko. Burtnieku

vecā cilts pilī valdījis kāds bargs valdnieks, bet bagāts un spēcīgs. Tas

taisnības un žēlastības nepazinis. Viņš laupīja tuvumā un tālumā, sa-

rīkoja medības un lielas dzīres. Viņa divi dēli līdzinājās tēvam, bet vie-

nīgā meita Lida bij maiga, skaista, tikla un labsirdīga, tā apdāvināja

nabagus un kopa slimniekus. Ļaudis to tāpēc mīlēja un godāja. Pēc vi-

ņas ieradās no lielas tālienes precinieki, divi dvīņu brāļi, Turo un Tusko

vārdā. Viņi abi bij viens otram tik līdzīgi, ka pat māte tos nevarēja iz-

šķirt un deva tāpēc vienam sudraba, otram zelta gredzenu valkāt. Brālim

Turo izdodas iegūt Lidas mīlu, un tie abi zvēr viens otram uzticību. Bet

cietsirdīgais tēvs viņiem nedod savas svētības. Tad abi samīlējušies vie-

nojas bēgt, pie kam Turo uztic noslēpumu arī brālim un lūdz to palīgā

sagatavot nodoma izvešanu. Bet Tusko nelietīgi izmanto brāļa uzticību.

Viņš pats grib iegūt Lidu. Kamēr norunātā vakarā Turo, lai slēptu vecā

aizdomas, piedalās dzīrās, Tusko, ar piekukuļotu kalpoņu palīdzību, no-

laupa sava brāļa līgavu. Lida sākumā notur Tusko par Turo. Jāšus

tie bēg cauru nakti un nonāk rīta gaismā Zilā kalnā. No turienes, saulei

lecot, atveras skaists skats uz pili un Burtnieku ezeru. Lidu pārņem šķir-
šanās sāpes no tēva mājas un dzimtenes. Bet Tusko viņu strauji un var-

mācīgi spiež ātri tālāk bēgt. Te Lida pazīst viltnieku. Dusmās un izmi-

sumā viņa izrauj tam šķēpu un noduras, saukdama, lai Turo atriebjas

bezgodim. Drīz arī Turo ir klāt Starp brāļiem izceļas asa cīņa, tie bei-

dzot abi krīt. Arī vecā valdnieka cilts drīz iznīkst, bez vārda, bez vēsts.

Lidu aprok Zilā kalnā, viņas kapu pušķo tūkstošas rokas puķēm un vaiņa-

giem,bet viņas vārdu ļaudis piemin visā zemē ar pateicību un slavināšanu.

b) Zilais kalns vēsturiskās atmiņās. Pieņemot Beve-

rīnas pilskalnu un Imeras upes pētnieka V. D. Baloža hipotēzes, tad

Zilais kalns un viņa aptuviene ir tās vietas Latvijā, kur norisinājušies

viņas vēstures pirmie cēlieni Zilais kalns ir tad tā vieta, kur Imeras

latvji izprasīja savu dievu prātu, kad priesteris Alobrands 1208. g., at-

griežoties no Ugaunijas, tos uzaicināja pieņemt kristīgo ticību, pie kam,
kā zināms, iznākums bij katoļiem par labu, bet ne Pliskavas pareizticī-

giem, kas ar jau bij sākuši kristīt. Še tad arī dzīvojis chronists Indri-

ķis un uzcēlis imeriešiempirmo baznīcu, kura stāvējusi uz Baznīcas kalna

un kuras pamati vēl esot atrodami. Mujānu Ķikuta māju robežās, kilo-

metrus 5 uz dienvidaustrumiem no Zilā kalna. Netāļā Kapu kalnā esot

priestera Indriķa kapa vieta. — Apvidus tiešām bagāts senlietām. Draņķu

māju senkapos atrastas dažādas senlaiku rotas lietas, kā: gredzeni, ap-

roces, pērļu krelles v. c. Ķikuta purvā izrakta milzu pirmvērša galva,
kocēniešu Brendiķu purvā, 9 pēdas dziļi zemē, izcelta laiviņa, kura, pēc

prof. Virchova domām, esot noderējusi kā ziedojumu trauks dieviem. Šie

retumi uzglabājas Valmieras Latviešu biedrības muzejā
Par Lietuvas kņazu Ģediminu sekošs nostāsts. Kad Ģedimins

1322.g. iebruka Vidzemē ar lielukara pulku un nonāca laupīdams un de-

dzinādams Zilā kalna apkārtnē, tas ar dažiem saviem pavadoņiem apmal-

dījās turienes purvos un mežos. Pēc ilgas brišanas un nomocīšanās tas bei-

dzot sasniedza Zilā kalna virsotni. No šejienes, pārredzot apkārtni un at-

rodot ceļu, tas laimīgi nonāca atkal pie kara pulka. Viņa izglābšanai par

godu lietavieši sametuši rokām stāvo uzkalniņu un uzcēluši virs tā ak-
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mens stabu ar iekaltu Ģedimina vārdu un gada skaitli. 18. gadu simteņa
sākumā šis piemineklis ticis nopostīts.

Ziemeļu karā (1700.—1721.), kad zviedru karalis Kārlis XII.
ar saviem kara pulkiem bij apmeties pie Burtnieku ezera, tas nodomāja
atsargāties pret krievu .uzbrukumiem īpaši no Zilā kalna. Še viņa ka-

iteivji iesāka nocirst svētos kokus un tos sadedzināt, kā arī norakt dievu

kalnus, lai uz tiem varētu uzvilkt savus lielgabalus un tur novietot jāt-
nieku pulkus. To redzēdami uztrauktie iedzīvotāji pulcējās no visām ma-

lām, mēģinādami aizkavēt svētbirzs izpostīšanu. Karalis ar savu armiju
jau sāka tuvoties kalnam, bet ceļā ilgstošās lietus gāzes bij pārvērtušas
purvus un pļavas par tādiem muklājiem, ka tas še tiem netika pāri un

bij spiests nogriezties citā virzienā, uz jūrmalas pusi. Bet ļaudis uzska-

tīja dievu svētuma postītāju aiziešanu kā savu dievu uzvaru pār tiem.

Viņi aizdedzināja sārtus un svinēja dieviem par godu prieka svētkus.

Redzam, ka pat pēc vairāk simts gadiem pēc kristīgas ticības pieņemšanas

iedzīvotāji vēl slepeni turējās pie savas senās reliģijas un cienīja senās

svētās vietas un sentēvu dievus.

Agrākos laikos bijis paradums Zilā kalnā svētīt arī La-

bre n č a dienu, 10. augustā, un apdāvināt nabagus. Reizēm

to bijis sanācis liels daudzums, ap 100 un pat vairāk. Ļaudis at-

nesuši līdz vilnu, maizi, augļus, nauduv. t. 1. mantas, kuras tad

starp nabagiem izdalījuši.
Arī mūsu dienās Zilam kalnam top pienācīgais gods dots.

Jāņu nakti un Jāņu dienā viņa virsotne pilna tautas seno parašu

cienītāju. Tad atskan kalns un apkārtne, līdzīgi, kā senāk, no

līgo dziesmām un tautas meldijām. Vasaras svētdienās še top
sarīkoti koncerti un tautas svētki. To apciemo gan vientulis da-

bas draugs, gan zinātnieks-pētnieks, gan skolu, gan sabiedrisku

organizāciju ekskursantu grupas.

Salaca līdz ar apkārtni.

Kamēr daudzas upes sākas kā mazs strautiņš, kur tāļu

prom purvājā, mežos, dzelvēs — Salaca jau pašā sākumā liela,

plata, strauja, dziļa, bagāta ūdeņiem. Tas tāpēc, ka viņā sa-

plūst Burtnieku ezera un viņa ieteku — Rūjas, Sedas un Briedēs

plašie ūdens krājumi, lai dotos tālāk uz māmuļu — Baltijas jūru.
īstenībā Salaca uzskatāma par Rūjas un Sedas turpinājumu,

kuras, caurtekot ezera ziemeļdaļu, viņā ceļo tālāk. Ezermalieši

stāsta, ka spoguļrāmā, skaidrā laikā varot saredzēt ūdens strāvu

vizuļojam no Sedas-Rūjas vienotrai tuvējām grīvām uz Salacas

izteku.

Par to, kā Salaca savu vārdu dabūjusi, tautā

daži nostāsti. „Pēc kādas mazsalaciešu teikas esot pie

tagadējās Skulberģu muižas avots no klintskrasta iztecējis, kura

ūdens sāļš bijis un no mūsu senčiem lietāts ticis sāls vietā. Kāds

bruņinieks šo avotu uzgājis un pili licis celt uz tā augstuma,
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Salacas izteka no Burtnieku ezera. (Vidū, kur koks, Riņņukalns.)

no kura avots apakšā iztek. No tā laika viņš avotu stipri apsargā-

jis un senčiem tikai par maksu ļāvis šo ūdeni smelt. Bet mūsējie
šo pārestību sūdzējuši Pērkona tēvam, un tas pavēlējis šim avo-

tiņam izsīkt. Vēl tagad še redzams sauss avots, kam pagraba iz-

skats. Kad nu šis sālsavots upē iztecējis, tad no tā upe vārdu

„Sāls lace", Salacēja, Salaca — dabūjusi (no lakt, salakt)". —

Pēc citā nostāsta Salacā esot bijušas daudz saliņas un tādēļ vi-

ņas vārds nemaz pārgrozīts neesot, bet pēc kārtas salikts no

sal- un ace, Salu ace, Salace.

Pēc kādas lībiešu teikas Salaca un Gauja mantojušas
savus vārdus šādā kārtā. „Kā visiem labi zināms, lībieši no ve-

ciem laikiem ūdeņu apdzīvotāji un labi jūras braucēji. Kādam lī-

biešu kuģim uzbrucis jūrā svešs ienaidnieku kuģis. Uz lībiešu

kuģa atradušies tēvs ar 2 dēliem. Kautiņā ar ienaidnieka kuģi
abi dēli tapuši ievainoti. Vecākā dēla vārds bijis Goive, bet jau-
nāko tēvs nosaucis par Salatsod, t. i. sašautais. Vietu, kur lībiešu

kuģis piestājies pie malas un kur viņi uz dzīvi nometušies, tēvs

nosaucis jaunākā dēla vārdā par Salatsod, no tā cēlies vārds Sa-

latse, vai „Salace". Vecākais dēls nogājis tālāk savrūp dzīvot

kādas citas upes malā. šo upi tēvs nosaucis viņa vārdā Goive,

no kura vārda ar laiku izcēlies vārds „Gauja".
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Salacas bagarēšanas darbi 1929. g. vasarā.

Chronists Latviešu Indriķis savās pirmziņās par Livonijas
sākumiem Salacu sauc par „Saletsa". Nav šaubu, ka šis ir

1 ī b j v vārds, līdzīgi kā daudzi citi upju un ezeru nosaukumi ta-

nīs apvidos, kur lībji pirmāk dzīvojuši. Mums zināms, ka arī Sa-

lacas apgabals pie tādiem pieder. No šī lībju senvārda „Saletsa"

gan būs pārveidojies mūsu latviskais vārds „Salaca", kā arī

vāciskais „Salis". Vārda „Salaca" galotnes rakstībā valda arvien

vēl dažādība, vieni lietā galotni „a", — Salaca, otri galotni „c" —

Salace. Salacieši paši lietā viscaur „a" galotni, kā Salaca, Maz-

salaca, Lielsalaca, līdz ar attiecīgām citu locījumu galotnēm: Sa-

lacas, —ai, —v, —ā. Tā kā šī nosaukuma forma bez tam lab-

skanīgāka nekā otrā, tad viņa uzskatāma par pareizo un ietei-

cams pie viņas pieturēties.
Salīdzinot Salacas iztekas un ietekas attālumu gaisa līnijā,

50 km., ar viņas gultnes, teces, garumu, 80 km., redzam, ka

tās gaita bagātīgi lokumaina. Raugoties uz upes kritumu, no

40,65 m. virs jūras līmeņa pie Burtnieku ezera un 0 m. jūrmalā,
varam slēgt, ka tas samērā straujš, caurmērā lA m. uz 1 kilo-

metru. Vispirms, ap km. 20, Salaca ietur ziemeļrietumu vir-

zienu. Pirmos 10 km. tā tek caur līdzenu apgabalu, vairāk starp

lēzeniem krastiem. Turpmāk, nākošos 10 km., viņas ceļam stā-

jas priekšā Limbažu augstienes ziemeļu nozares, kurām tai jā-
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Skaņais kalns.

izgraužas cauri, šinī gabalā Salacai daudz vietās brīnišķi skaisti,

romantiski krasti, sevišķi starp Mazsalacas pilsētu, muižu, Velna

pagrabu, Skaņo kalnu un tālāk. No Ramatas ietekas Salaca pa-

griežas uz rietumiem un dienvidiem līdz Staicelei, nomērojot at-

kal km. 20. No šejienes upes gaita virzās atkal uz ziemeļrietu-

miem, līdz Rozēniem, km. 10 tāļu. Beidzamā ceļa gabalā, km. 30,

viņa dodas no jauna uz dienvidrietumiem un rietumiem, līdz ie-

tekai jūrā. Tā tad pa 2 lāgi upe rit uz z i c m c ļ rietumiem, tu-

vojoties Igaunijas robežām, pa 2 lāgi tā atkal atvirzās uz

dienvi d rietumiem, paliekot uzticama savai dzimtenei

Latvijai. Salaca visumā tek caur auglīgu paaugstu ap-
vidu. Purvu un līkšņāju viņas ceļā nāv, bet gan vie-

tumis skaisti skuju un lapu koku meži. — Upes gultne viņas

sākumā, izejot no ezera, ap 150 m., tad pie 100 m. plata, no Vec-

ates tilta sākot, tā pieņem parasto platumu, ap 30—40 m.

Tuvojoties grīvai, tā atkal vairāk un vairāk paplašinās, attālinot

krastu no krasta pie 200 m., līdz beidzot saplūst ar lielās māmuļas

viļņiem. — Salacas augšgals, 9 km. garumā, 1928. un 1929. g.

izbagarēts un padziļināts, lai pazeminātu Burtnieku ezera

ūdens līmeni tā apkārtnes zemo pļavu un lauku nosusināša-

nai. Vasaru upe vietām sekla, tai daudz sēkļu un taču.

R. Cukurs., Burtnieku ezers un tā upes. 4
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Smilšakmeņa klints un iedobums Velna pagraba ieejas priekšā.

Bet pavasaros viņa stipri pārplūst, palu straumē dažreiz milzīgu
daudzumu Burtnieku ezera salauzīto ledus gabalu un ceļa vietu

līdz nesot, šinī laikā Salacu izmanto lielos apmēros baļķu un stut-

malkas plūdināšanai uz Salacgrīvas ostu.

Archaioloģiskā ziņā izcili ievērojama Salacas iz-

tekas vieta no Burtnieku ezera. Tieši kā robežas kupica tur, kur

ezers sašaurinās un upes gaita sākas, paceļas kreisā krastā sla-

venais Riņņu kalniņš, mūsu dzimtenes visvecākā aizvē-

sturiskā akmens laikmeta nometne. (Sk. 19. 1. p.).

Ģeoloģiskā ziņā interesantas Salacas vidus-devona

pamatiežu sarkanā smilšakmena klinšu sienas, kas vairāk vietās

paceļas atskalotas un noberztas līdz zemes augškārtai, kā arī ši-

nīs klinšu sienās izgrauztās alas. Visievērojamākā no šīm klinšu

sienām»jo plaši pazīstamā atbalssklints „Skaņais kalns"

(vāc. „Echo"). šī klints atrodas 5 km. no Mazsalacas pilsētas pa

Salacu lejup, upes kreisā krastā. Tā paceļas stāvu augšā līdz

35 m. virs ūdeņa līmeņa. Klints uzkrītošā savādība tā, ka balss,

raidīta no pretstāvošā krasta, viņā it kā dziļi iekšā vairākreiz

pastiprināta atskan. levērojams vēl tas, ka šī atbalss nav dzir-

dama pašam runātājam vai dziedātājam, bet citām personām,

kas stāv uz tā paša krasta attālāk tur, kur balss iekrišanas leņ-
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Eņģeļu ala.

ķis līdzīgā leņķī atstarojas. Visapkārt no slaidu egļu un priežu
meža iežogotais laukums klintij pretim uz labā krasta noder jau
no sen laikiem vietējiem iedzīvotājiem kā tautas svētku vieta

Jāņos un citās svētku dienās, bet svešniekam un ekskursantiem

kā interesants lielu pārsteigumu un baudu sniedzošs ceļa mērķis.
Senāk klints priekšā auga pāris staltu augstu egļu, kas skaņas
klints iekšienē vēl it kā pastiprināja un padarīja noslēpumainā-
kas un brīnišķīgākas. Karā tās nepiedodamā kārtā nocirstas.

Klints siena ar savām skaidri redzamām nogulumu kārtām ta-

gad atkāpusies vairāk metrus no upes. Bet sensenos laikos Sa-

lacas straume ir bijusi plašāka un augstāka, kā to redzam arī

citās vietās, un viļņojusi tieši gar tumšbrūno pamatiezi.

Skaņā kalna apkārtne pievilcīga vēl ar otru dabas retumu,

teiksmaino, lielo tumšo Velna pagrabu, jeb Velna alu.

Ceļotājs Velna pagrabu var apmeklēt vai nu turpceļā uz Skaņo
kalnu, vai no tā atpakaļ nākot, jo starp abām vietām nav vairāk

kā 1 km atstatumā. Velna pagrabs no pilsētas 4 km tāļu, labā

Salacas krastā. No upes skatoties arī šis krasts stāvs un augsts.
Vairākus metrus no krastmalas attālu, krasta paaugstinājuma
sākumā ieejam vispirms palielā dobumā. No šejienes ved kalnā

iekšā šaura, ap 5 m. gara eja, pa kuru jālien labi saliekušamies

4*
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slīpi uz leju. Tad nonākam stipri aukstā, nakts tumšā, lielā

apakšzemes telpā, šī ir Velna pagrabs. Lai viņu pārredzētu, jā-

ņem līdz sausi paegļu zari, skaidas, skali vai cits spilgti degošs
materiāls. Ar sērkociņu vai sveces gaismu vien nepietiek. Pa-

graba sārti smilšainais klons ap 50 kv. metru plašs. Virs tā

paceļas tempļa kupola veidā augsta velve, tumšsarkanām smilš-

akmena sienām. Pagraba dibenāuz upes pusi mazs iedobums un

it kā klints plaisa. Šo vietu sauc par „V e1 n a skābuma

ķērni", kas tam tur apgāzusies. Izveidojies šis apakšzemes

pagrabs ganbūs tā, ka senāks avots minētā stūra iedobumavietā

pa ilgu laiku būs atšķaidījis un aizskalojis mīkstāko, irdenāko

smilšakmiņa slāni zem cietā augšējā vāka un pēc tam arī pats
aiz savu dzīslu aizbrukuma vai citu iemeslu dēļ būs izsīcis. —

Ejot no Velnalas tieši gar upi, nonākam pie skaidra, dzidra, vēl

tagad virdoša avotiņa, klints nišā. Ap avotiņu iekārtoti soli

apmeklētāju atpūtai un atspirdzināšanai no svaigās aciņas. At-

griežoties atpakaļ mūs ved starp pagraba ieeju un upi daudzām

pakāpēm ierīkota kāptuve uz alas jumtu un klints virsotni, še

uz klints stāvuma uz upes pusi mazs iežogojums, saukts „V e1 n a

kan cc 1 c", ar skatu uz upes pretkrastu. No šejienes ērts kāj-

ceļš gar upmalu mūs noved, uz Skaņo kalnu. Arī viss pārējais

ceļš šurp jau no Mazsalacas pilsētas sākot ir ļoti skaists. Pilsētu

ar 1 km. attālo Valtenbergas muižu savieno veca liepu un ozolu

gatve, bet pa pašu Salacas augsto krastu soļojot, romantisks kāj-

ceļš „F iloz of v eja". No Valtenberģu muižas sākas plašs

lapu koku parks un izkopts mežs ar kājnieku un braucēju ceļiem,

žēl, ka kara un juku laikā viens otrs skaists koks nocirsts. Lai

visus šos retos dabas jaukumus, parku, silu, līdz ar Velna pa-

grabu un Skaņo kalnu aizsargātu no tālākas bojāšanas, viņus

tagad pārņēmusi Valsts Pieminekļu valde savā aizsardzībā.

Bez Velna alas, tuvāk pie Mazsalacas, lejpus Skulberģu

(Skaņkalnes) muižai, uz upes kreisā krasta, stāvā smilšakmena

klintī atrodas vēl otra ala, bet mazāka un seklāka par Velnalu,

bez pagraba, šo parasts saukt par „E ņ ģ c ļ v a 1 v". Veci ļaudis
stāsta, ka še senāk tapuši upuri nesti. Tā kā ala atrodas senās

lībju pils tuvumā, tad domājams gan, ka še būs senči arī upu-

rējuši. Par Velna pagrabu (Velna alu) tautā vairāk teiku un

nostāstu.

1. Pie Burtnieku ezera un Salacas radīšanas arī velns ar savu dēlu

gribējuši dalību ņemt, bet abi tapuši aizdzīti. Vecais velns lielās bailēs

skrējis labu gabalu lejup gar Salacas malu, pie kam dēlu aizmirsis otr-

pus upes. Brēcis, bļāvis un nezinājis ko darīt. Peldēt arī neprātis. Te

viņam iešāvies labs padoms prātā, Salacu ar akmeņiem aizdambēt. Bet

iepriekš darba sākšanas vajadzējis pašam mājokļa. Tas izkašājis klints-

kalnā šauru alu un aiz tās lielu tukšumu un palicis tur dzīvot. Tā ra-
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dies „Velna pagrab s". Pēc tam ķēries pie darba, bet, zināms, tikai

naktīs. Noskrējis līdz Kravaiņu mājas tīrumam, salasījis priekšautā labu

tiesu akmeņu un devies atpakaļ uz Salacu, kur tos izbēris upē līdzās

savam dzīvoklim. Tāpat darījis otru un trešu nakti, bet dambja celšana

negājusi uz priekšu. Velns sadusmojies, sameklējis lielu segu un gribē-

jis vienā nesienā aizbērt upi. Nonācis atkal turpat, salasījis pulku ak-

meņu un devies mājup. Bet sega pārplīsusi, un akmeņi izbiruši kaudzē.

Tur tad cēlies „V e1 n a klēpis", Kukurbaļļas māju tuvumā*). Velns

tomēr gribējis segu salāpīt. Bet kur ņemt nakts laikā adatu un diegu?
Sācis meklēt un pienācis pie Kravaiņu māju staļļa. Tur atradis sienmalē

ragavu ilksi un virvi. Pēdējo gTibējis ievērt šūsnīcas acī, bet nakts tum-

sas dēļ nesaredzējis. Uzkliedzis gan mēnesim, lai spīd, bet tas neklausī-

jis. Te iedziedājies gailis, pasludinādams rīta stundu. Velnam nu tukšā

steigšus vien bijis jādodas uz savu mitekli. No šī laika tas vairs ne-

mēģinājis celt dambi. — Salacā, iepretim Velnalas klintij, skaidrās saules

dienās un rāmā laikā redzami dibenā daudzi akmeņi, tie esot tie, kurus

velns pirmāk iebēris.

2. Senos laikos, kad velns blandījies apkārt un kopēji ar vectēviem

sējis un vācis rāceņus, viņš gribējis savu mitekli „Velnalu" savienot ar otru

krastu, lai varētu mājot arī „Eņģeļa alā". Viņš salasījis milzu klēpi ak-

meņu un stiepis tos uz Salacu. Bet verstes 3 no Velnalas to izbiedējusi

gaiļa dziesma. Viņš Pērnavas ceļa malā, pie Kukurbaļļas mājām nosviedis

akmeņus un steidzīgi vien devies atpakaļ uz savu pagrabu. Tā ir tilts pa-

licis neuztaisīts, un velns upei pāri neticis.

3. Kad velns bijis izkašājis sev dzīvokli Salacas malā, kur tagad Velna

pagrabs, ļaudis nemaz nedabūjuši no viņa miera. Kas vien gājis pa mežu

viņa mājoklim tuvumā garām, to tas visādi izjokojis un maldinājis. Daž-

reiz arī zilzaļas ugunis spļaudījis un visādi ķēmojies. Beidzot sanākuši

9 mācītāji, lai viņu izdzītu, bet nevarējuši. Te par laimi gadījies turpat

gudrs vīrs, kas devis padomu skaitīt tēvreizi otrādi, tad nelabo aizdzī-

šot. Viens no mācītājiem to pratis, un velns tūliņ no alas izlīdis, tikai lū-

dzis, lai atvēlot tiltu pār Salacu pārtaisīt, tad aiziešot. Atvēlējuši arī.

Bet velns bijis nodomājis otrā pusē citā alā ievietoties. Krēslai metoties

tas atstiepis pirmo klēpi akmeņu un tos iebēris upē. Ap pusnakti bijis

salasījis jau otru klēpi, bet te Kukurbaļļas gailis iedziedājies. Velns no-

sviedis klēpi turpat zemē un aizbēdzis. Pie Kukurbaļļas mājām „
Velna

klēpis" vēl šodien redzams, bet Salaca tai vietā, kur iesviests pirmais

klēpis, sekla un akmeņaina.
4. Kad apkārtnes ļaudis sūdzējušies, ka „Velna pagrabā" dzīvojošie

velni tos visādi baidot un tiem miera nedodot, tad apkārtējie mācītāji
tos daudzreiz mēģinājuši aizdzīt, bet tiem tas neizdevies. Velni mācītā-

jiem pārmetuši, ka tie paši esot grēcīgi un grēciniekam grēcinieku aiz-

dzīt neesot tiesības. Bet reiz gadījies viens mācītājs, kas pratis ačgārni
tēvreizi skaitīt. Tam velni nevarējuši arī neko pārmest, jo tas bijis go-

dīgs. Nu tiem bijis viņu miteklis jāatstāj, un tie ieskrējuši Salacā rūk-

dami un kaukdami, ka zili dūmi vien nokūpējuši.

Ģeoloģiskā ziņā Salacas krastu apkaime vēl ievēro-

jama ar dažiem dzelzi saturošiem avotiem. Latvi-

jas universitātes prof. J. Kupcis aizrāda uz tādu avotu lejpus

*) Velna klēpis pie Mazsalacas Kukurbaļļas mājām ir veci agrā
dzelzslaikmeta akmens pauguru kapi. Priekškara laikāakmeņu blā-

ķis stāvēja vēl neaizskārts. Pa kara un pēckara pirmiem gadiem akmeņi

novesti jaunceļamo māju pamatiem.
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Akmeņu lauztuve netālu no Sonepas stacijas. (Nr. 22.)
Še ņemts materiāls vairākiem pieminekļiem, kā Ložmetēju kalnā u. c,

Staiceles, uz labā Salacas krasta, šo avotu izcelšanās izskaidro-

jama ar to, ka Latvijas devona smilšakmens satur dzelzi. Dzi-

ļāko slāņu ogļskābie ūdeņi to šķīdina un izvird ar avotu ūdeņiem
virs zemes. Ar dzelzi bagāti avoti sastopami devona rajonos Si-

guldā pie Gaujas, Pabažos uz kreisā Pēterupes krasta, 6 km. no

Neibādes, tāpat arī Ventas krastos un Dundagas apkārtnē.

Senos laikos Salaca bijusi daudz bagātāka ūdeņiem nekā

tagad. Chronika stāsta, ka sāmsalieši pa Salacu iebrau-

kuši Burtnieku ezerā (Astijervā) un Rūjā, līdz Rūjienas pilij.
(Sk. 29.1. p.) Tagad Salaca i, kā satiksmes ceļam nav

liela nozīme. Vietām seklā, akmeņainā, tačainā gultne kavē satik-

smi pat ar sekli peldošām laivām. Vienīgi Salacas grīvā var ie-

braukt mazāki kuģi. Lielākus kuģus izkrauj un piekrauj tālāk

jūrā aiz sēkļiem. Tomēr pavasara plūdu laikā pa Salacu plūdina
lielos apmēros kokus un malku.

Vēsturnieks Hupels stāsta, ka Salacas lībju vidū bijusi
teika, ka Brēmenes tirgotāji pašu pirmo reizi iebraukuši Salacas

grīvā, jau 1147. g. pr. Kr., un sākuši tur vispirms tirgoties. Tikai

vēlākos braucienos tie izvēlējušies Daugavu.
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Salacas ūdens spēks līdz šim visai maz izmantots.

Ņemot vērā viņas caurmērā straujo kritumu, varētu daudzās

vietās viņas līmeni pacelt ar aizdambējumiem, lai radītu spēcīgu
ūdenskritumu turbīnu dzīšanai. Tā varētu iegūt milzu lielu

spēka avotu gan rūpniecības iestāžu ierīkošanai, gan elektriskās

gaismas ražošanai plašiem apkārtnes novadiem, Mazsalacai,

Alojai, Salacgrīvai. Vienīgais uzņēmums, kas Salacas ūdeņus
izmanto kā dzinējspēku, Staiceles papīrfabrika. Pat

ūdens dzirnavu, kurām bagātas Salacas pietekas, uz viņas pa-
šas tikai vienas vienīgās, pie Mērnieku muižiņas.

Agrākos gados Salacā bij daudzums zivju: lī-

daku, lašu, vimbu, asaru, vēdzeļu, zušu v. c. Bet pēc Staiceles

fabrikas dambja uzcelšanas upes lejas galā tagad jūras zivis vairs

netiek uz augšu aizsprostojumam pāri. No tā laika Salacas augš-
galā zivju palicis maz, dažas, kā vimbas, laši un jūras zuši, ga-

līgi izzuduši. Salacas lejas tece bagāta nēģiem (zutiņiem),
ar kuru ķeršanu murdos, žāvēšanu, iesālīšanu traukos un pār-

došanu katru rudeni nodarbojas vietējie zvejnieki visai plašos
apmēros. Labumā ziņā Salacas nēģi sacenšas ar Gaujas un Do-

les-Daugavas nēģiem. — Vecsalacas muižā ierīkota

zivju, sevišķi sīgu mazuļu perinātava, līdzīgi kā

Burtniekos.

Salacas pakrastes noaugušas lielāko tiesu kupliem lapu ko-

kiem: ozoliem, gobām, vīksnām, liepām, ošiem, melnalkšņiem,

pīlādžiem (sērmūkšļiem), apsēm, ievām, lazdām, krūkļiem, vī-

toliem un dažādiem krūmiem. No puķu valsts krastos

sastopamas lielās maijpuķes (polvgonatum multiflorum), maij-

pulkstenīši, tumši zilās smaržīgās vijolītes, smaržīgais miek-

šķis, stāvo klinšu spraugās balti ziedošās plūksnotās klinšu neļ-

kalves, skalbes (ākorus cālamus), peldošā glīvene, baldriāni v. c.

Upes klusos līčos starp lēpu lapām paceļ baltos ziedu kausus

ūdens rozes, viņām līdzās mazāk skaistās dzeltenās ūdens rozes,

niedres, meldri (stiebri), dzeltenais zobenājs, zilais zobenājs,

kalves, skalbes (okorus cālamus), peldošā glīvene, baldriāni v. c.

Salacas, Skaņkalnes un Rozēnu plašos mežos ne vairāk kā

60—80 gadus atpakaļ vēl mituši lāči un vilki. Tagad, līdz

ar straujo mežu izciršanu, tie pilnīgi izzuduši. Bet vie-

tumis vēl sastopami lūši, caunas un lapsas. Salacas, kā arī vi-

ņas pieteku klinšainos krastos mājo āpši, retumis arī ūdri.

Staltie brieži (aļņi), kā arī stirnas, kas senāk klejoja sila

biesokņos veseliem bariem, kara un juku laikos pilnīgi iznīcināti.

Arī no skaistiem meža putniem daudzi izskausti. Reti palikuši
medņi, rubeņi (teteri) un irbes. Tāpat mazinājies pūču un

ūpju skaits. Salacgrīvas apkārtnē mitinās daži pāri lielu jūras
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ērgļu, kuru spārnu platums sniedzas tuvu pie 2 metri. levu

ziedu laikā Salacas krasti trīc no lakstīgalu dziesmām tik lielā

mērā, kā gan laikam pie nevienas citas upes Latvijā.
Visumā Salaca bagāta pievedūdeņiem, pietekām. Ik pa kilo-

metru vai pāris kilometriem tanī ietek gan mazākas, gan lie-

lākas sānupes kā pa labi, tā pa kreisi. Mazākās upītes parasti
saucas pēc māju vārdiem, gar kurām tās tek. No lielākām pie-
tekām labā pusē minamas: Ramata, Piģele, Dzirnupe, Pužupe,
Mālupe, kreisā pusē: Ķirele. Nātra, īģe, Jogla-Rungupe, No-

rēne, Korga, Jaunupe.
Ramata izceļas Igaunijas robežās no Ramatas ezeriņa (ig.

Ramata Grāmata). Pie Mazsalacas-Pērnavas lielceļa tā uzstā-

dināta par ezeriņu un dzen Nuķa dzirnavas. Ramata bagāta lie-

liem vēžiem. Piģele novada Salacā daļu lielā Sakalaura

purva ūdeņu, iztekot no viņa dzelves, Mazezera, Lielezera

kaimiņa. Dzirnupe salasa Kapzemes purva un Sokka ezera ūde-

ņus, tāpat Pužupe un Mālupe nāk no Latvijas-Igaunijas pie-
robežas mežiem un purviem.

Salacas kreisā pusē pirmā prāvākā pieteka Ķirele. Viņa sā-

kas 2K» km. garā un 1I» km. platā Ķiruma ezerā. Savā lejas tecē

Ķirele izlaužas cauri Limbažu augstienes kalnu rindām, izvei-

dodama augstas gleznainas kraujas, sevišķi pie ietekas Salacā

pretim Mazsalacas kapsētas krastam, še atskalojot arī sarkano

smilšakmena iezi. Pie Cēlēna viņa griež dzirnu ratus. Itin garu

ceļa gabalu, ap kilometru 30, nostaigā pieteka īģe, sākdama

savu gaitu Vilzēnu lukstos. Pie Urgas muižas tā uzstādināta eze-

riņā dzirnu dzīšanai. Bez tam viņa iedarbina vēl dzirnavas pie
Dzirnzemnieka un Kaktiņa mājām. īģes krasti viscaur zemi un

līkšņaini, izņemot ieteku, kur tā līdzīgi Ķirelei izgrauž smilšak-

mena iezi, izveidojot ap 15—20 m. augstas klinšu sienas. īģe
sastāda robežu starp Mazsalacas un Alojas draudzēm. Viņa ba-

gāta zivīm un vēžiem. Korga izceļas no garā, leņķī izliektā

Zābaku purva un ietek galvenā upē jau viņas grīvas tuvienē.

Jaunupe — īstenībā senāk izrakts kanālis starp Svētupi un

Salacas grīvas sākumu. Tagad tas pārvērties pilnīgi par upi un

dabūjis „Jaunupes" vārdu. Ar šo tad arī Svētupe, lai gan ar gal-

veno daļu patstāvīgi ierit jūrā, pievienojas arī Salacas baseinam.

Kilometrus 10 augšpus Svētupes ietekas, netālu no Svēt-

ciema pagastnama, pie Kuiķuļu mājām, atrodas smilšakmena

klintīs 2 ap 40 m. dziļas alas, plaši pazīstamas kā seno lībju

„Upuralas". Senāk viņas tapa aizsargātas un koptas it kā

dzīvokļi, tagad viņas pa daļai aizbrukušas un piemirstas.
Kā Salacas baseinam piederoši ezeri minami ziemeļ-

daļā Lielezers līdz ar Mazezeru, Sakalaura purvs un Sokkas
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Mazsalaca.

ezers, Kapzemes—Sokka purvā. Dienvidus daļā nedaudz eze-

riņu, tie paši mazi, kā Ķiruma ezers. Citi ir tikai upju uzstā-

dinājumi dzirnavu ietaisei. Sakalaura purvs viens no

Ar sūnu pārklātais ūdens krājums atgādina milzīgu, uz

lielākiem Valmieras apriņķī, aptver ap 50 km lielu platību,
muti apgāztu bļodu, kuras malas atbalstās uz apkārtējās
cietzemes. Purvā bez abiem ezeriem daudz dzelvju un bez-

dibeņu. Abi ezeri bagāti zivīm, tāpat zivis sastopamas arī dzel-

vēs. No tā varam slēgt, ka visi šie ūdeņi zem purva vāka sav-

starpēji sakarīgi. Zveja tīkliem ezerā neiespējama, jo viņu di-

bens pilns koku un čakārņu. Senatnē tā tad purva vietā za-

ļojis mežs, kuru ar laiku apslīcinājis arvien vairāk un vairāk uz-

krājies ūdens. Starp abiem ezeriem, purva vidū, paceļas neliels

smilšu uzkalniņš. Stāsta, ka zviedru un krievu kara laikā še

sabēguši un paslēpušies apkārtējie iedzīvotāji. Paugura smiltīs

atrod cilvēku kaulus, kuri tur cēlušies, domājams, no badā un

salā mirušiem bēgļiem. Purva pamatā, zem ūdens, cieta zemes

kārta, bet zem šīs guļot akmeņogļu slānis, ko noteikusi

kāda senākās krievu valdības sūtīta ekspedīcija.
Mazsalaca savu latviešu nosaukumu gan būs dabūjusi

no Salacas upes, ap kuras izteku un sākumu viņa atrodas, kur

viņa vēl „maza", pretēji tam apvidum, kur tā
y
,liela" un
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plata, savā lejas tecē un grīvā. Savu vācu vārdu, Salisburg,
t. i. Salacas pils, draudze, domājams, mantojusi no vecās lībju

pils pretīm Valtenbergu (Mazsalacas) muižai, Skaņkalnes daļā.
Draudzes platības un iedzīvotāju skaita ziņā Mazsalaca daudz

lielāka par Lielsalacu. Mazsalacas draudze ir viena no lielākām

un plašākām draudzēm Ziemeļlatvijā. Ziemeļos tā sastopas ar

Igaunijas Saaru draudzi, austrumos ar Rūjienu, dienvidos ar

Matīšu un rietumos ar Alojas draudzēm. Saskaņā ar likumu

par to pagastu pārveidošanu latviskā vārdā, kuriem svešvalo-

das nosaukumi vai tādu sabojājumi, Valtenbergas pa-

gasts tagad tiek saukts par Mazsalacas pagastu, bet

S'kulberģi'— par Skaņkalni, pēc šī pagasta robežās at-

rodošās Skaņā kalna. Tagad Mazsalacas draudzi sastāda:

1) Mazsalacas pilsēta, 2) Mazsalacas pagasts ar mācītājmuižas

novadu, 3) Skaņkalnes pag. ar Jaunates novadu, 4) Sēļu pag.

ar Pantenes un Košķeles novadiem, 5) daļa Idus pagasta, 6) daļa
Braslavas pag., 7) daļa Vecates pag. Visā draudzē kopā ar pil-
sētu pie 1000 apdzīvotu vietu ar 10.000 iedzīvotājiem.

Visumā Mazsalacas apgabals skaitāms pie Ziemeļlatvijas

auglīgākiem un skaistākiem apvidiem. Novads vēl diezgan ba-

gāts mežiem, lai gan tos beidzamos gados stipri vien izcērt.

Galvenā iedzīvotāju nodarbošanās zemkopība un lop-

kopība. Agrāk lielos apmēros sēja linus, bet tagad tie pil-

nīgi atmesti. Toties apsēj 2 un 3 laukus ar āboliņu lopu barī-

bai un ganībām. Māj rūpniecība novadā nav sevišķi at-

tīstīta. Amatnieki lielāko tiesu koncentrējušies pilsētiņā. No

rūpniecības iestādēm minamas dažas ūdens un vēja

dzirnavas, ķieģeļu cepļi, spirta dedzinātava Mazsalacas muižā,
linu un vilnas fabrika pilsētā, kokzāģētavas v. c. Satiksmes

ziņā Mazsalaca līdz šim bij diezgan atšķirta no lielākiem

centriem. Lai sasniegtu Valmieru, jāmēro pa zemes ceļu 50 km,
līdz Rūjienai 22 km, līdz Puiķeles vai Ozolu stacijām ap 30 km.

Mazsalacas un citi ieinteresētie apvidi ar lielu nepacietību gaida

uz jaunā Rīgas — Neibādes— Mazsalacas —Rū-

jienas dzelzceļa izbūvi. Šie apvidi tad ar ērtā un ātrā sa-

tiksmes ceļa atklāšanu strauji uzplauks gan materiāli, gan kul-

tūrāli.

Aizvēsturisku vietu, izņemot ievērojamo Riņņu
kalnu, draudzes rajonā nav daudz. Vēl labi uzglabājies vecs

lībju pilskalns pie Skaņkalnes jaunceltām Pilskalna mā-

jām, ar aizsarggrāvjiem un vaļņiem. Arvienu piemin arī otru

lībju pilskalnu pie Skaņkalnes muižas uz kreisā Salacas

krasta, pretīm Mazsalacas muižai, bet no tā maz kas pāri pa-

licis. Agrā dzelzs laikmeta akmens pauguru kapi uz-
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Mazsalacas draudzes skola (celta 1877. g).

glabājušies pie Kukurbaļļas mājām, kuru akmeņu kaudze de-

vusi bagātu vielu teikām par „V e1 n a klēpi". Pie Mellā-

ķīša un Nurmikas mājām atrodas kapenes no krievu un zviedru

kara laikiem. Sēļu pagastā pie Tūteres mājām, lielceļa malā,

stāv kā saguris milzis vecs sirms svētozols, visā apkārtnē

pazīstams ar nosaukumu „T ūte re s ozols". Viņa vecumu

rēķina pie 1000 gadiem. No sen laikiem iet nostāsti no cilts uz

cilti, ka še senāk bijusi tautas svētnīca un ka še senči nesuši

upurus saviem dieviem. Bijis svēts ozols arī Pant c nē, kuru

pēc baznīcas chronikas ziņām pašrocīgi nocirtis 1781. g. mā-

cītājs Gustavs Bergmanis, jo ļaudis baidījušies tam pieskārties.

Tagadējā Mazsalacas pilsēta mantojusi no savas ap-

kārtnes jau no paša sava sākuma, gadus 60 atpakaļ, „pilsēti-

ņas" nosaukumu. Viņas izcelšanos sekmējuši vairāki labvēlīgi

apstākļi. Vispirms baznīcas un abu senāko lielo baznīcas krogu,
kā plašu ļaužu sapulču vietu, tuvums, tad stipri izmantotu sa-

tiksmes ceļu krustošanās starp Valmieru—Pērnavu un Limba-

žiem—Rūjienu, tālāk turīgā plašā apkārtne ar savām vajadzī-
bām un piedāvājumiem, pēdīgi arī skaistā vieta uz paaugstā
labā Salacas krasta. Vispirmās „pilsētiņas" mājas celtas

1867. g., tagadējā aptieka un Mazsalacas pagastnams. Pilsē-

tiņa ilgus gadus bij Mazsalacas pagasta daļa, miesta tiesības
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Namiņš Mežmeinikos (Salacas pag.).

ar patstāvīgu pašvaldību tai piešķirtas tikai Latvijas pastāvē-
šanas laikā, 1920. g. Latvijas pilsētu skaitā Mazsalaca ierindota

25. febr. 1928. g. Pēc pēdējās 1930. g. tautas skaitīšanas viņā
bijuši 1400 iedzīvotāju. Pilsētai 119 ha zemes platības. Apbū-
vētu gruntsgabalu ap 300, uz viņiem atrodošos ēku ap 400. Gal-

venā rūpniecības iestāde pilsētā vilnas un linu apstrādāšanas

fabrika, kurā nodarbināti 70 strādnieki, šī fabrika apgādā arī

pilsētu un tuvējo apkārtni ar elektrisku gaismu. Pilsētā at-

rodas Mazsalacas Skolu biedrības uzturētā ģimnāzija. Agrākie
lielie gada tirgi, kur pārdeva vairumu linu, linsēklu, labības un

citu ražojumu, tagad zaudējuši pilnīgi savu nozīmi. Viņi gan

vēl tiek noturēti, bet ar niecīgu apgrozījumu. Laucinieki saved

savus produktus pilsētnieku vajadzībām 2 reiz nedēļā noturamos

nedēļas tirgos.

Salacgrīvas pilsēta atrodas uz Salacas upes abiem

krastiem pie viņas ietekas jūrā. Kā bieži apdzīvota vieta Salac-

grīva sākusi attīstīties no 1870. gada, kad atvērta pirmā tirgo-
tava. Miesta tiesības ar patstāvīgu pašvaldību tai piešķirtas
Latvijas valdības laikā, 1921. g. Par pilsētu miests atzīts

1928. g. Pēc pēdējās vispārējās ļaužu skaitīšanas 1930. g. Sa-

lacgrīvā 889 iedzīvotāji, pēc tautības visi latvieši, izņemot pāris
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vācu un igauņu ģimenes. Pilsētā ap 400 gruntsgabalu, uz ku-

riem uzcelti 140 nami. ledzīvotāju galvenā nodarbošanās —

zveja. Salacgrīva, sevišķi beidzamos gados, pazīstama ar sa-

viem zutiņiem, kuri iecienīti arī Rīgā. Nēģu dūmošanai ierīkoti

vairāki cepļi. Pilsētas iedzīvotāju satiksmi no viena krasta uz

otru uztur plosts un kājnieku tilts. Liels betona tilts pār upi
uzcelts pie Salacas muižas. Plašāko satiksmi ar Rīgu uztur

3 motorkuģi un tvaikonis „Kaija".

Salaca savā grīvā vispār dziļa, tikai pati ieteka jūrā aiz-

sērējas un kavē kuģu un lielāku laivu iebraukšanu ostā. No

upes labā krasta stiepjas jūrā „mols" (dambis), kurš, kā

stāsta, celts jau zviedru" laikos. 1870. g. krievu valdība prātoja
celt 2 jaunus dambjus upes piesērēšanas aizsargāšanai, bet no-

domu neizveda, jo piegrieza vairāk vērības Ainažu ostai. To-

mēr ņemot vērā Salacgrīvā norisinošos dzīvo tirdzniecību ar

plašo apkārtni un lielo koku eksportu uz ārieni, ostas ierīko-

šana še nepieciešama. Caur Salacgrīvu 1929. g. izvests uz ār-

zemēm ap 5000 kub. asu stenceļu un blanku un nopludināts, no-

sūtīšanai uz Rīgu un Sloku tālākai pārstrādāšanai 50.000 baļķu.
Pa jūras ceļu vietējām vajadzībām ieved gabalu preces, akmeņ-
ogles, mākslīgus mēslus, sāli, miltus v. t. 1. Pilsētas un apkārtnes

iedzīvotāji vairākkārt griezušies pie valdības ar vēlējumos, lai

grīvas sēkli izbagarētu un izbūvētu jau tā no dabas veidoto

ostu. Jūrniecības departaments šim lūgumam jau tiktāl pretim
nācis, ka izvedis iepriekšējos upes un jūras dibena pētīšanas
darbus un sastādījis izbūves plānu. Cerams, ka pie labvēlīgiem
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financiāliem apstākļiem šo projektu realizēs, kas lielā mērā

sekmēs pilsētas un visas apkaimes uzplaukšanu.
Salacas novadā visilgāk savu tautību bij uzglabājušas seno

lībju dažas ģimenes. Vēl 1846. g. pie Salacas dzīvojuši 22 šīs

vecās tautas piederīgie Vidzemē. Pats pēdīgais lībietis, savā

laikā plaši pazīstamais namdaris Mārcis Sarum s, miris

1859. g.

12 km uz ziemeļiem no Salacgrīvas, Ainažu pagasta
daļā, attīstījusies jūrmalā, tieši pie Igaunijas robežas, vēl otra

pilsēta, Ainaži. Ainažu novads senatnē piederēja vēl pie

lībju apdzīvotā Metsepoles apgabala, pašos ziemeļos. Tālāk se-

koja jau igauņu aizņemtais Sontaganas apvidus. Vārds „a m-

agi" lībiski nozīmē „vientuļš". Tiešām, izņemot pašu jūr-
malu un Salacas upmalas šauro joslu, vēl šodien viss viducis ap-

klāts lieliem purvainiem mežiem. Ainaži ieguvuši miesta tie-

sības 1869. g. Tagad, Latvijas valdības laikā, tiem piešķirtas
sākot ar 1927. g. pilsētas tiesības. Pilsētai pieder ap 80 grunts-

gabalu, uz kuriem uzcelts ap 150 namu. Pēc 1930. g. izvestās

vispār, ļaužu skaitīšanas pilsētā 922 iedzīvotāji, no kuriem 76%

latviešu, bet pārējie 24% igauņu. ledzīvotāju galvenā nodarbo-

šanās jau no sen seniem laikiem jūrniecība un zvejniecība. Ai-
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nažnieki ieņem pirmo vietu latviešu jūrbraucēju starpā, tie

dzimti jūrnieki. Ainaži uzskatāmi par Latvijas kuģniecības šū-

puli. Tur būvēti no latviešu kuģu īpašniekiem pāri par 50 buru

kuģiem. Uz Krišjāņa Valdemāra ierosinājumu viņa

centīgais piekritējs, kapteinis Kristjānis Dāl s, pabal-
stīts no vietējiem rēderiem, Ainažos nodibināja 1864. g.

pirmo latviešu jūrskolu, kas savā pastāvēšanas
laikā, līdz pasaules karam, sagatavojusi vairākus simtus lat-

viešu kuģu kapteiņu un stūrmaņu.
Ainažu osta izbūvēta 1903. g. Viņa ieņem starp Lat-

vijas kuģu piestātnēm 4. vietu (Rīga, Liepāja, Ventspils, Ai-

naži) . Starp Rīgu un Ainažiem notiek rosīga pasažieru un preču

tvaikoņu satiksme. Izved kokus, papīru (no Staiceles papīra

un papes fabrikas), zivis, gaļu, labību, linsēklas. leved koloni-

ālpreces, pārtikas vielas, dzelzi, sāli, cementu, ķieģeļus, mākslī-

gus mēslus v. t. 1. No rūpniecības uzņēmumiem minama koku

zāģētava. lekšzemes produktus ostai piegādā privātais Smilte-

nes—Valmieras—Ainažu šaursliežu pieveddzelzceļš.
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