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f|||^^||Šģģ^^^^^|ģ] audz un dažādas domas un teorijas ir vēstītas par latviešu

p I tautas cilti un pagājušiem likteņiem. Daudz un dažādas

| | zinas ir uzglabājušās rakstītos avotos par mūsu senčiem,

f|§ WW f§Jj | viņu dzīvi aizpagājušos gadsimteņos un kultūru. Un daudz

I lr I neP are^ZĪDQ Par latvieti, viņa dabu un darbu ir stāstījis

ģ SB7 MĒŽ 1 a^s s — vēsturnieks, gan aizspriedumu ietek-

| \ m^s
> pielikdams nepietiekošu kritiku latviešu tautas

naidnieku un nelabvēļu mānstāstiem, gan tīšu pratu šādus

1 1 maņstastus vel kāpinādams un paasinādams. — Šķirstot
daža laba pazīstama vēsturnieka stāstījumus, mēs ar patiesu izbrīnu tais pat vēl

mūsu gadsimtenī varam saskatīt ja ne apzinātu lasītāja maldināšanu, tad vismaz

negribēšanu zināt un atzīt to, ko vēstī mūsu zemes klēpī uzglabājušies pieminekļi

par aizpagājušiem gadsimteņiem, ko rāda senvēstures pētītāju, arehaiologu, jaunākie

sasniegumi.

Ja vēl pagājušā gadsimteņa pēdējos gadu desmitos vairāki sveštautiešu

tendences kalpi mēdza atkārtot senlaiku maldu stāstus, it kā tikai 12. gadsimteņa

beigās latviešu zemes pie Daugavas pirmoreiz atklājuši nejauši šurp atmaldījušies

vāciešu burenieki, kam bija ievadīt tais jaunu kultūras attīstības posmu un kas

it kā vispāri šurp atnesa pirmo augstākas vērtības kultūru, — tādu rupjas tendences

čalojumu mēs. varbūt, vēl varam saprast svešu tautu nelabas varas, iedomāta

dižciltīguma un izdomātu kultūras atnesēju laikmetā, kādi Austrumeiropā bija

izbijušās Krievijas pēdējie divi gadsimteņi. Bet 20. gadsimtenis atnesa zinātnei,

prātam un domām brīvāku, aizspriedumu neapmiglotu lidojumu; no „aizspriedumu

brillēm" — lietojot 1895. gadā teiktos Ziemeļa
1) vārdus — atbrīvojusies pētīšana,

patiesību meklēdama, ir daudz diženu, patiesības apgarotu atzinumu guvusi un

mūsu zemē, objektīvi spriežot, atkārtošanai pilnīgi neiespējamus padarījusi, pie-

mēram, pieminētos māņstāstus, it kā latvieši vēl 12. gadsimtenī būtu „tērpušies

zvēru ādās, un koka vālēm apbruņoti", kā neorganizēti mežoņi, stājušies pretim

tai iedomātajai augstākajai kultūrai, kuras nesējus it kā bija atveduši atmaldījušies

kuģi 12. gadsimtenī.
Un tomēr kāda ievērojama zinātnieka rediģētā vārdnīcā 2) mēs vēl 1928. gadā

lasām par kultūras nesējām ģermāņu kolonijām vai pat ģermāņu virsslāni atse-

višķos apgabalos tagadējās Latvijas territorijā sirmās senvēstures gadsimteņos.

Un kāda cita zinātnieka pat mūsu galvas pilsētā Rīgā 1924. un 1933. gadā
:!
)

x) «Baltijas resp. Latvijas archaioloģijas tagadējais stāvoklis un uzdevumi nākamajos gados".
2) Reallexikon der Vorgeschichte, herausgegeben von Max Ebert, 13. Band, 1. Lieferung, Berlin 1928.

:!) L. Arbusovv, Lettland m der jiingeren Eisenzeit, Ballische Blatter, 1924, Heft 3; L. Arbusow, Friih-

geschichte Lettlands, Riga 1933.
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iespiestajos divi rakstos vācu valodā mēs vēl dzirdam par tīri neticamu tautu

mistrojumu „ceļā no Ludzas un Alūksnes ezera līdz Daugavas grīvai un Ventai

vai Liepājas ezeram": šai joslā 8.—13. gadsimteņos ceļotājs varējis sastapt latvie-

šus, lībiešus, vendus, skandinaviešus un piespējams vēl citu tautību paliekas,
kuras mēs šodien vēl neesam uzzinājuši un noteikuši"; „jau kopš vēlā akmens

laikmeta" mūsu zeme esot bijusi apdzīvota", un vēlā dzelzs laikmeta

priekštečus mūsu zemē —

„
viena cilts otru atvietojusi un pa daļai tās mitušas

vienā un tai pašā apgabalā, vienlaicīgi, viena tauta kā valdoša pār otru valdītu..."

Savus nocietinājumus, patvērumu kara laikiem, mūsu zemes seniedzīvotāji bieži

cēluši „mitrās, neveselīgās" vietās, kur „tuvumā nemaz nevarēja nodarboties ar

lop- un laukkopību", kādēļ arī šīs pilis neesot bijušas apdzīvotas. Arī pašai

laukkopībai šais laikos mūsu zemē esot bijusi īpata tikai „prīmitīvā līdumu līšanas

saimniecības forma"; materiālo kultūru esot iespaidojis imports, kura paraugus

vietējie iedzīvotāji gan esot mācējuši arī jau Autors savā 1933. gadā

izdotajā „Latvijas senvēsturē" gan jau cenšas dažus no šiem apgalvojumiem

zināmā mērā mīkstināt, bet arī šai grāmatā ir vēl ļoti daudz nesaprotamu nepa-

reizību un pilnīgi neizskaidrojama tādu konstatējumu noklusēšana, kas latviešu

kultūru apgaismo citādi, nekā to vēlētos, šķiet, autors ar uzskatiem, kuru pirm-
sākumi meklējami 19. gadsimteņa tendencē un māņstāstos. Lai atzīmējam tikai

autora apgalvojumu, it kā nebūtu tādu avotu, kas apliecina latviešu valstis un

vadoņus, kauču vēlajā dzelzs laikmetā. Taču pat chronikas piemin Tālavas Tāli-

valdi, Jersikas Visvaldi, Zemgales Vesthardu un kuršu Lamekinu.

Tā gribot negribot atkal reiz jākonstatē, ka cilvēks bieži redz un stāsta

tikai to, ko grib redzēt, un līdz ar to, ka cilvēka rakstītie vēstījumi, mūsu „rak-

stītie avoti", piemēram, arī citētais stāsts par Brēmenes tirgotājiem, ne vienmēr

mums sniedz absolūtu patiesību. Citādi ir dati, ko gūstam, izdarīdami izrakumus

zemes klēpī; tai nekā vairs nevar ne ierakt, nedz uzglabājušos grozīt: „zemes

klēpis nekad nemelo".

Tā radās doma izdot šo latviešu senvēstures pieminekļu attēlu un atsevišķo

kultūru izplatības karšu sakopojumu. Lai uzglabājušies pieminekļi paši mums stāsta

par laikmetiem, kad tie radās; lai tie paši mums vēstī, ka nenoliedzami ir pastā-

vējusi īpata un patstāvīga latviešu kultūra, — ja arī novērojami jau no vissenā-

kajiem laikiem plaši tirdzniecības un tā tad arī kultūras sakari pat ar attālākām

zemēm.

Izdodot šo atlantu, kura sastādīšanā līdzdarbojušies gandrīz visi Pieminekļu

valdes un Valsts vēsturiskā muzeja darbnieki, Pieminekļu valdes vārdā gribu šai

vietā vispirms pateikties, ka Kultūras fonds mums devis iespēju mūsu sakopojumu

izdot. Un centīšos tagad, turpmākās rindās, vārdos fiksēt to latviešu tautas senās

dzīves un kultūras attīstības ainu, kuru vēstī mūsu senvēsturnieku no zemes klēpja

izraktie pieminekļi.

* *

Latvijas territorijas vissenākie iedzīvotāji, 4.—3. gadu tūkstošos pr. Kr.,

nav bijuši mūsu senči; mums jāpiekrīt somu un igauņu aizvēsturnieku J. Ailio,

A. M. Tallgrena un H. Moras izteiktām domām, ka tā sauktā „zobiņu un bedrīšu

keramikas kultūra", kas šai laikā novērojama Eiropas ziemeļos (apgabalā no Vislas

grīvas rietumos līdz Jeņisejas upei austrumos) ir somu-ugru pirmcilšu radīta un

izkopta.



Baltu pirmciltis pirmoreiz ieplūst Latvijas dienvidos (arī Rietumlietuvā un

Austrumprūsijā) ap 2000. gadu pr. Kr. Viņām īpatnēja ir auklas keramika, laivas

formas akmens kaujas cirvji un akmens kapļi, kas apliecina zemkopību. Šīs ciltis,
kas arī pēc K. Engela domām identificējamas ar „senbaltiem", ievērojami sāk

ietekmēt pat ziemeļu kaimiņus, kas citādi vēlajā akmens laikmetā kultūras iespaidu

ziņā visumā gan ciešāki saistīti ar Austrumeiropu. Bet patiesu izplatību pašas

baltu pirmciltis gūst tikai dienvidos no Daugavas un vispirms dienvidos no

Ventas un Abavas, kā arī Lielupes līdzenumā, kur, piemēram, Matkules Tajātos

un Garozas pag. Ruteniekos apzinātas viņu īpatnējās apmetnes, bet Irlavas pag.

Tāmos laikam konstatēts arī ģindeņa kaps ar laivas cirvi. Ka līdzās laivas

formas kaujas cirvjiem kā kaujas ieročus šīs pirmciltis lietojušas arī ozolkoka

vāles, apliecina tādu pieminekļu atradumi Durbes purvā un tāpat jau pieminētos

Ruteniekos.

Tomēr, kā pierādīja 1936. gada izrakumi Dundagas pag. Purciemā, šīs pirm-

ciltis būs centušās iekarot pat vēl plašākus apvidus, ziemeļos no minētajiem, kas

vismaz uz laiku arī būs izdevies; taču somu-ugru ciltis, kas šai laikā vēl bija

mednieki un zvejnieki un tā tad klejoja pa tā laika Latvijas plašajiem mežu un

ūdeņu rajoniem, nekādi nebija saistītas ar vienu kādu zemes platību, bet gan

viegli padevās katram spiedienam, kā labprāt bija pametušas arī citkārt vienu

otru novadu, kad mežu zvēru vai zivju bagātība tai bija izsikusi.

No kurienes tieši atnāca šīs pieminētās baltu pirmciltis mūsu zemē, mēs

pagaidām vēl nezinām, bet, šķiet, iespējams tikai ceļš no dienvidiem, proti tai

laikā jauniem ienācējiem vienīgais sauszemes ceļš uz Latvijas dienviddaļu, — un

šai ziņā zīmīgi ir arī Vārnas kroga, pie Rīgas, apmetnes pieminekļi, kas, saistoties

ar Viļņas apgabala kultūru, apliecina senās Lietuvas (un varbūt arī tagadējās

Baltkrievijas) territoriju kā iespējamu baltu pirmdzimteni. Vismaz arī poļu (Ļvovas)

archaiologs L. Kozlovskis nosauc šo kultūru par baltisku, kauču nepiešķir šim

nosaukumam tīri etnisku nozīmi.

Bronzas laikmetā (1600. — 500. g. pr. Kr.) Latvijas dienvidi, zeme dienvidos

no Daugavas, neapšaubāmi pieder kā perifērija pie Austrumprūsijā vēl A. Becen-

bergera, tad H. Moras un K. Engela atzītā baltu kultūras novada. Kā apgalvo

arī K. Engels, šai laikā jaunu cilšu ieceļošana iepriekšējā laikmetā jauniekarotos

pirmbaltu apgabalos vairs nav novērojama, lai gan ziemeļos no tiem, somu-ugru

zemēs, taisni tagad, bronzas laikmetā, šķiet, labi saskatāma zināma skandināviešu

ekspansija. Daugavas joslā, piemēram, Rēznas izrakumi pierāda nepārprotamu

skandināviešu iespaidu kopš apmēram 1100. gada, un Rīgas jūras līča rietumu

piekrastē (Talsu un Ventspils apr.) uzglabājušās 12
„
velna laivas", kādas nelielas

gotzemiešu vai olandiešu kolonijas paliekas, kas centusies ap 800. gadu pr. Kr.

šeit apmesties uz dzīvi.

Katrā ziņā šīs skandināviešu ekspansijas rezultātā un, varbūt, arī baltu cilšu

ietekmē somu-ugru ciltis bronzas laikmeta otrā pusē būs centušās labāki nodro-

šināt savas zemes platību: to apliecina arī somu-ugru senākais pilskalns „Klaņģu

kalns" Daugavas dienvidu krastā, iepretim Rēznām, — un līdz ar to somu-ugru

un baltu pirmcilšu apgabalu etniskā (arī polītiskā un saimnieciskā) robeža būs

kļuvusi noteiktāka, jauniem ienācējiem, pirmbaltiem, šaurāka, nekā izskatījās

akmens laikmetā.

Ciltis labāki organizējās un zināmā mērā arī pārgrupējās, un tā agrā dzelzs

laikmeta priekškristus posmā (500. g. pr. Kr. — Kr. dz.), baltu pirmciltīm ievēro-

jami koncentrējoties dienvidos no Ventas un Abavas un rietumos no Svētes
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(Latvijas dienvidrietumu stūrī), šeit izveidojās senkuršu zeme; kurši, savas robežas

nospraužot, galīgi atšķēlās no austrumbaltiem un izveidoja zināmu rietumbaltu

kultūras kopību ar saviem dienvidu brāļiem senprūšiem.

Cīravas pagasta Dārzniekos 1936. gadā atraka kuršu senkapus, kas attiecas

uz laiku ap 500. gadu pr. Kr. un labi apliecina šo pieminēto kuršu un senprūšu
tuvo kultūras radniecību, bet 1932. gadā Vārves pagasta Strīķos izpētītais 2. gad-

simteņa pr. Kr. uzkalniņkaps ar dzintara krelli, kakla gredzenu ar uzliektiem

galiem un māla poda piedevām (līdzās ģindeņa galvai) jau ievada to kuršu dzīves

1. att. Provinciāl-romisku profilētu loku sakšu izplatība (pēc 0. Almgrena.)

0. Almgrens, 67.,68. att. � t.p.236., 237. att.+ Provinciāl-romiski atradumi Latvijā.

attīstības posmu, par kuru 98. gadā pēc Kr. romiešu rakstnieks Tācits stāsta, ka

aistiešu ciltis (proti, senprūši un senkurši) labības un citu augļu iegūšanai zemi

kopuši ar lielu cītību un dzintaru vākuši eksportam. Patiesi, agrā dzelzs laikmeta

pēckristus jeb „romiešu posmā" (Kr. dz. — 400. pēc Kr.) šī kuršu kultūra sasniedz

izcilu attīstības pakāpi, kas sevišķi uzskatāmi novērojama Liepājas un Klaipēdas

apgabalā; sāk raisīties arī saites, kas vienoja senkuršus ar senprūšiem, jo katrai

no abām ciltīm izveidojās citādi attīstības, tirgus un kultūras sadarba apstākļi,

jaunam laikmetam baltu cilšu vēsturē topot.

Agrā dzelzs laikmeta romiešu posma kapulauks Rucavas pagasta Mazkatužos

ir devis sevišķi bagātus materiālus šī laika kuršu kultūras raksturošanai. Maz-

katužos 1924. gadā E. Vāle zem lēzeniem uzkalniņiem atraka kapu bedres ar
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ģindeņu paliekām un bagātām piedevām: vilnas tērpa fragmentiem, uzmavas

cirvjiem, izkaptīm un uzmavas šķēpu smailiem, arī vijveidīgām un lentveidīgām

aprocēm, profilētām, stopu, acu un šķēršu saktīm, retām rotu adatām, kakla

gredzeniem ar sēņu galvām un dzintara krellēm; bērza tāšu maciņos bija romiešu

monētas, un katrā kapā vēl neliels māla trauciņš. Ogļu un pelnu plankumi

apliecināja uguns rītus, kādi bija novēroti jau Strīķos, un visumā Mazkatužu

kapu lauks izrādījās vislabākā illūstrācija Tācita pieminētam kuršu raksturojumam:

taču — izkaptis labi apliecina zemkopību, bet romiešu monētas un dzintars —

Tācita atzīmēto tirgu. Atzīmēšu tikai, ka šo tirgu tikpat labi pierāda arī dažas

senlietu formas, kas atplūst kuršu (un prūšu) zemē pa 0. Almgrena un V. Ģintera

labi aprādīto sauszemes tirdzniecības ceļu no romiešu koloniju kultūras novadiem

2. att. • Romiešu monētu atradumu vietas Latvijā.

Pannonijā līdz Baltijas jūras piekrastei; šo tirdzniecības sakaru rezultātā kuršu

zēmē arī rodas daudzās saktis, kuras — kā redzēsim — nav parastas vai arī tikai

retas citos baltu cilšu apgabalos, austrumos no Kursas.

Šeit, austrumos no Kursas, Zemgales augšzemē, Lielupes līdzenumā, Vidzemē

un Latgalē, 1. gadsimtenī pēc Kr. risinās notikumi, kam bija lemts visstiprāki

iespaidot Latvijas turpmākos likteņus: austrumbaltu latvieši varenā spēku vilnī

atplūzdami no dienvidiem iekaro dienvidos no Daugavas un austrumos no Svētes

visus apgabalus, kas tur vēl atradās somu-ugru cilšu īpašumā, un pāriedami

Daugavu nostiprinās arīdzan Vidzemes un Latgales dienvidos, līdz Vidrižu pagasta

Unkšām, Lielstraupes pagasta Pūricām, Kosas pagasta Kaupēniem, Iršu pagasta

Iršiem, Vecpiebalgas pagasta Kalnezēniem, Sarkaņu pagasta Strupīšiem, Praulienas

pagasta Sīļiem, Meirānu pagasta Cīruļiem un Ludzas pagasta Bradaižiem. Rietumos

(Lielupes līdzenumā un Vidzemē, Cēsu un Rīgas apriņķī) jaunie ienācēji kopā ar

līdzaizrautiem kuršiem izveido latviešu zemgaļu zaru, zemgaļu kultūras novadu;

austrumos (Madonas, Bauskas, Ilūkstes, Jēkabpils, Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils

apriņķī) veidojas letgaļi, kultūras formu un stila ziņā latviešu konservātīvā daļa,

letgaļu kultūras novads. R. Šņores 1936. gadā izdotā karte labi aprāda šo abu



X

novadu ziemeļu robežu, aiz kuras paliek un turpina attīstīties somu-ugru cilts

igauņu kultūra.

Vareni sāk izveidoties pilskalnu tīkls, it sevišķi Daugavas krastos un

ziemeļos no tās, jo iekarotās zemes vajadzēja varēt arī aizstāvēt no naidīgiem
uzbrukumiem. 1933. —37. gada izrakumi Daugmales pilskalnā pierāda labi orga-

nizētus spēkus, kas nocietinājumus cēla, kā arī nesalaužamu gribu iekaroto zemi

paturēt un viņas labākos tirdzniecības ceļus pārvaldīt. Ar zemkopību nodarboda-

mies, jaunie ienācēji apmetās uz dzīvi vispirms auglīgos zemes apgabalos un

labprāt augstienēs; pilskalnu pakājēs sāk attīstīties tirgotāju un amatnieku ap-

metnes; kultūra ir un paliek nācionālas iedvesmes apgarota, ja arī nezaudē zinā-

mas senāku laiku Donavas apgabalu ietekmes reminiscences, kā 1930. gadā Pirmā

Baltijas aizvēsturnieku kongresā aprādīja A. M. Tallgrens, un letgaļi līdzīgi kuršiem

plaši piedalās starptautiskā tirgū, ko apliecina romiešu monētu atradumi.

3. att. Daugavpils romiešu monētu depozits.

Kā vēstī jau pietiekoši plašos apmēros izdarītie izrakumi 2.—4. gadsimteņu

latviešu kapu laukos, abas latviešu ciltis, letgaļi un zemgaļi apbedīja savus miroņus

uzkalniņu kapos ar apaļu akmens iežogu zem paugura, kuru veidoja apmēram

1 m augstu un 5—12 m diametrā. Pirmos miroņus guldīja uz senās zemes virsmas,

lielāko tiesu ar galvu rietumos, vēlākos — uz uzbēruma dažādos virzienos; mironim

pa labi un kreisi, pie galvas un kājām, mēdza nolikt pa vienam akmenim. Sākumā,

1. vn
r

2. gadsimteņos, šos uzkalniņus vēl apklāja ar akmens klāstu (tā, piemēram, —

Zantē, Svareniekos un Boķos, arī baltu ietekmētā igauņu novadā — Saleniekos);
vēlāk klāsts izzuda (tā, piemēram, — Slatē un Īlē). Mironi aprokot kūra uguni,

laikam — lai sadedzinātu mirušā tērpu un cisas. Zemgaļi, vienmēr pie apbedīšanas

rīkoja bēru mielastu, ko apliecina trauku lauskas pelnu un ogļu plankumos (tā —

Īlē, Nītaurē, Zantē), bet 1933. gadā šo parašu labi izdevās novērot arī letgaju

zemē — Rītes pagasta Melderiškos, kur vienā uzkalniņā tāpat atraka lielu pelnu

un ogļu plankumu ar trauku lauskām.

Senlietas letgaļu un zemgaļu zemes visuma bija līdzīgas; tomēr — pie

zemgaļiem pārsvarā bija uzmavas cirvji, pie letgaļiem — šaurasmens cirvji ar
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kāta caurumu parallēli asmenim; pie zemgaļiem parastas bija arī saktis (acu,

profilētā, šķēršu un ripveidīgā), pie letgaļiem sastopama — tikai acu sākts; pie

zemgaļiem rotas adatas mēdza darināt mazākas, sīkākas, pie letgaļiem — greznas

un ar piekabinātām važiņām ar piekariņiem. Kuršu izkapts vietā latvieši lietoja

sirpjus; izkapts parādās tikai zemgaļu dienvid-rietumu novados. īpatnējs ir abās

zemēs rauknis, kas apliecina dārzkopību, par kuru pie zemgaļiem gan vēstī

arī kapļi.

Vidēja dzelzs laikmeta (400.—800. g. pec Kr.) sakuma letgaļu, zemgaļu un

kuršu robežas palika agrākās. Bet ap'soo. gadu Daugavas^piekrasteiJun sevišķi

4. att. Agrā dzelzs laikmeta kapa uzkalniņš Slatē.

Lielupes līdzenumam, kā to pierāda atrastie ieroču noguldījumi Kokmuižā, Kalna-

muižā, Vecmokās un Līgotnēs, — uzbruka emigranti no Gotzemes, sev Austrum-

baltijā jaunas mājvietas meklēdami; par šo gotzemiešu ekspansiju uz austrumiem,
kas gan izbeidzās ar neveiksmi, — pēc B. Nērmaņa domām, stāsta arī zviedru

Gutasaga. Un ap 600. gadu, austrumos no letgaļu zemes, somu-ugru cilšu apgabalos,

tagadējās Krievijas ziemeļos, iespiedās slāvi, kas, protams, apdraudēja arī letgaļu

novadus. Rezultātā, letgaļiem 7. gadsimtenī laikam bija jāatdod kāda zemes josla

austrumos slāviem, un zemgaļi — spiesti labāki noorganizēties Lielupes līdze-

numā — atšķēlās no saviem ciltsbrāļiem ziemeļos no Daugavas, kas līdz ar to

paliekoši ieplūda letgaļu kultūras aplokā. Ziemeļos letgaļi, tāpat 7. gadsimtenī,

ieguva jaunu zemes joslu, pavirzīdamies vēl mazliet uz priekšu — līdz Baižkalna

pagasta Upmaļiem, Drustu pagasta Auļkalna Ķeveriem un Stāmerienas pagasta

Smoņiem (sal. R. Šņores 1936. gadā izdoto karti); šī letgaļu ekspansija, varbūt,

radās kādas austrumos pārciestās neveiksmes ietekmēta.

7. gadsimtenī, pēc zviedru avotiem, Snorres atstāsta, arī zviedru karalis

Ivars ar labām sekmēm karojis Austrumbaltijā un pēc Hervarasagas datiem pat

uzvarējis Kursu (kas varētu būt noticis ap 650. gadu pēc Kr., jo Ivara nāvi mēdz

datēt ap 675. gadu). Šai ziņā interesanti ir 1929. gada izrakumi Grobiņā, Grobiņas
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pagasta Smukumos un Grobiņas Mācītājmuižas Priedainē, kur B. Nērmans izpētīja

plašus zviedru un gotzemiešu kapu laukus, kas attiecas uz laiku no 650. līdz apm. 850.

gadam; un atzīmēšu, ka 1936. gadā līdzīgu zviedru kapu lauku Tāšu pagasta Jāčos

konstatējis arī E. Šturms. Šķiet, kuršu Jūrpils (tag. Grobiņas) novadā šai laikā

patiesi nodibinājusies kāda zviedru un gotzemiešu kolonija, kuras mūžs tomēr

9. gadsimteņa vidū — varbūt kādas sacelšanās vai kolonistu pārmērīgu pretenziju

rezultātā — tika pārtraukts, jo nav uzglabājušies, kā jau atzīmēts, attiecīgos kapu

laukos vēlāki pieminekļi. Tādam izrakumu datu tulkojumam atbilstu arī Rimberta

„Vita sancti Anscharii" vēstījums ap 875. gadu, ka „gens enim quaedam ab eis longe

5. att. Agrā dzelzs laikmeta kapa uzkalniņa akmens iežogs Slatē.

posita, vocata Chori, Sveonum pricipatui olim subjecta fuerat, sed jam tunc div

erat, quod rebellando eis subjici dedignabantur", ja gan šais vārdos nepārprotami

pārspīlēti zviedru panākumi. Bet katrā ziņā ar skandināviešu kolonijas iznīcināšanu

Kursā labi izskaidrojams zviedru karaļa Olafa kara gājiens ap 855. gadu, par kuru

mēs runāsim vēlāki.

Zviedru un gotzemiešu kolonijas kuršu ostas pilsētā Jūrpilī un tās apkaimē,

protams, ievērojami nostiprināja tirgus un kultūras sakarus starp Kursu un Skandi-

nāviju. Tas izriet arī no plašā skandinaviskā importa, ko apliecina Kurzemes šī

laika kapu lauku senlietas, un tāpat no skandinavisko formu ietekmes, kas novē-

rojama dažās Kursā darinātās senlietās. Tādēļ mūs arī nepārsteigs, ka jau 7.

gadsimtenī, kā to pierāda izrakumi Durbē, Grobiņas pagasta Remesos, sen. Iļģos,

un it sevišķi Klaipēdas novadā, piem., Prižmontos, Kursā senākā miroņu apbedī-

šanas veida, miroņu aprakšanas, vietā — sāk izplatīties ugunsapbedīšana, miroņu

sadedzināšana, kas gan tikai vēlāk, ap 1000. gadu, iegūst pārsvaru kuršu zemēs

un līdz ar to kļūst parasta arī Ziemeļkursā.

Zemgaļu un letgaļu zemēs agrā dzelzs laikmeta uzkalniņkapi 5. un 6. gad-

simtenī sāk pamazām deģenerēties. Ne vienmēr uzber jaunus paugurus, bet miroņus
sāk arī ierakt senākos gadsimteņos uzceltos uzkalniņos, kas, piemēram, vairākkārt
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konstatēts Slatē, un 5. un 6. gadsimteņu uzkalniņi tai pašā Slatē bieži veidoti

bez īpatnējā akmens iežoga. Krapes pagasta Lejasokēņos turpretim gan vēl uzgla-

bājies akmens iežogs (10 m diametrā), bet miroņi guldīti nevien šī iežoga vidū,

bet arī ārpus tā, un pa daļai piebūvētos mazākos iežodziņos; pats paugurs uzbērts

20 m diametrā un, proti, tik liels un nesaskaņots ar iežogu, ka seno sfairisko

uzkalniņkapu raksturs pilnīgi zudis. Arī Pļavniekkalnā, Zemgalē, F. Jakobsona

1928. gada izrakumos gan varēja novērot, ka 5. un 6. gadsimtenī vēl noliek

miroņus uz senās zemes virsmas ar galvu virs nelielām bedrītēm, pildītām oglēm

un pelniem, sadedzinātā tērpa un cisu paliekām, — bet zemes cilnim virs un

ap kapiem nebija vairs sfairiska paugura pazīmju. Tāpat 1931. un 1932. gada

V. Ģintera izrakumi Tērvetes pagasta Stūros atklāja 5. un 6. gadsimteņu ģindeņu

kapus gan ar akmens iežogiem, bet bez uzbērtā paugura pazīmēm, un, beidzot,

6. att. 5. un 6. gadsimteņa ģindeņu kapi akmens iežogos Tērvetes pag. Stūros.

vēl 1926. gadā to pašu novēroja arī Dobeles pagasta Ošos, kur izrakumi pat

pilnīgi līdzenā kapu laukā, kā rāda R. Šņores izdotie attēli, — deva kādu bērna

ģindeni akmens iežoga vidū un citā gadījumā pat 5 ģindeņus ar kopīga akmens

iežoga pazīmēm. Tā deģenerējoties, letgaļu un zemgaļu senākie uzkalniņkapi ap

vidējā dzelzs laikmeta vidu, ap 600. gadu, pārvērtās t. s. līdzenos ģindeņu kapos

ar zemē ieraktām kapa bedrēm un bez uzbērta paugura pazīmēm: vismaz pašlaik
šais kapu laukos pauguri vairs nemaz nav saskatāmi.

Ugunsrītu pazīmes šais līdzenos ģindeņu kapos gan vēl saskatāmas arī

turpmāk, proti 7. un 8. gadsimteņos, un Pļavniekkalnā 1928. gada izrakumos,

kapu lauka pašā malā, atraka lielākus pelnu un ogļu slāņus ar trauku lauskām,

kas apliecina bēru mielastu. Sevišķi zīmīgs bija kāds atradums Dobeles pagasta

Bālās, kur atraka divas oglēm, pelniem un apdegušiem akmeņiem pildītas, 0,30—

0,50 m dziļas ieapaļas dobes 1 m diametrā; vienai dobei līdzās zemē bija iesprausti

4 šķēpu smaili, šķiet, ziedojums dieviem: „Es iedūru zobentiņu baltā smilšu kalniņā,

lai tas trūd, lai rūsēja līdz manam mūžiņam", — skan kāda tautas dziesma, un
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„ņemt berza kluci, neņemt dzīvībiņu" ludz navi kada cita, ta abas apliecinādamas
tieksmes atpirkties ar ziedojumiem no priekšlaicīgas nāves.

Bet letgaļu pavirzīšanās Vidzemē un Latgalē uz ziemeļiem, igauņu novados,
kā redzams, deva iespēju latviešu ziemeļnovadu kapu rītos ieplūst un nostiprināties
arī dažām somu-ugru cilšu paražām. Tā pēdējā laikā Baižkalna pagasta Upmaļos

un Nautrēnu pagasta Laizānos un vel senāk Koknese (Pasta muiža) un Ķeipene

7. att. Vidējā dzelzs laikmeta ģindeņu kapi akmens iežogos Dobeles pagasta Ošos.

8. att. Ugunsrītu paliekas Dobeles pagasta Bāļās.

letgaļu kapu bedrēs, tieši virs ģindeņa,

šķiet patapināti no somu-ugru ciltīm, lai

kapu akmens krāvumus, kas tik īpatnēji

novēroti nelieli akmens sakrāvumi, kas

gan tikai attāli atgādina šo cilšu plašos

agrā un vidējā dzelzs laikmetā igauņu
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un lībiešu apdzīvotiem apgabaliem; šādi sakrāvumi Latvijas territornā novērojami

arī pie lībiešiem, dažos novados vēl pat vēlā dzelzs laikmetā, kad lībieši no uguns-

kapiem akmens krāvumos bija galīgi pārgājuši uz ģindeņu kapiem. Un Zemgalē

šādi sakrāvumi, vismaz pagaidām, vēl nav konstatēti un taču iepriekšējos laik-

metos baltu cilšu kapos vispāri nav novēroti.

9. att. Vidējā dzelzs laikmeta otra posma kaps Dobeles Ošos.

Kā apliecina izrakumi pilskalnos, sevišķi Daugmales pilskalnā, vidējā dzelzs

laikmetā vēl labāki un plašāki izveidojās nocietinājumi, un senlietas, kas gūtas

pilskalnos un kapu laukos, apliecina, ka visas trīs ciltis, kurši, zemgaļi un letgaļi,

10. att. Daugmales pilskalns no rietumiem.
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Kursā ievērojami attīstās jūrniecība. Letgaļu kapos, kā senāk, atrod sirpjus,

zemgaļu un kuršu kapos — izkaptis; kapļi apliecina dārzkopību, bet glītie vilnas

audumi un mājlopu kauli, pēdējie sevišķi pilskalnu mītnes slāņos, pierāda lop-

kopību. Tomēr arī vidējā dzelzs laikmetā kurši, zemgaļi un letgaļi vēl ražojuši

kādas preces eksportam, citādi nevar izskaidrot to lielo sudraba daudzumu, kas

šai laikā, jau sākot ar 5. gadsimteni ieplūst Latvijā. Daugmales pilnskalnā, pie-

mēram, atrakts sudraba kakla gredzena fragments, Lejasoķēnos, Vidzemē, kādā

kapu uzkalniņā — 2 sudraba kakla gredzeni; tāds atrasts arī Piltenē, vēl divās

šodien vairs nezināmās vietās Kursā, arī Līgotnēs un Pļavniekkalnā, Zemgalē, un

lielāki sudrablietu noguldījumi konstatēti Vārkavas pagasta Saulītēs (3 kakla

gredzeni), Jaunlatgales Baltinavā (5 kakla gredzeni) un Vestienas pagasta Lejas-

lepos (7 kakla gredzeni).
Ja gribam raksturot vidējā dzelzs laikmeta senlietas, jāatzīmē: Kursā —

keramika kapos, izkaptis, greznas rotu adatas ar sudraba platējumu, ziliem stikliem

un bagātām važiņām, apaļi piekariņi un bieži skandinaviski ietekmētas saktis;

11. att. Talsu pilskalns no dienvidrietumiem.

Zemgalē — izkaptis, uzmavas cirvji un šķēpu smaiļi, grezni kakla gredzeni un

rotu adatas, arī saktis (pēdējās ar sudraba platējumu un pat no sudraba); Let-

galē — sirpji, šaurasmens cirvji, iedzītņa šķēpu smaiļi, sīkākas, nabadzīgāki veidotas

rotu adatas un kā dominējoša stopa sākts ar magoņu pogaļu izrotājumiem.

Zemgalē un Letgalē izveidojas vienasmens duncis ciršanai — īss zobens, platāks

un asi leņķots pret asmens galu. Kursā, Rucavas pagasta Tīras purvā kopā ar

lieliem vilnas audumu gabaliem, tērpa paliekām, dzeramo ragu un citām sīkām

senlietām atrakti divi apaļi koka vairogi ar tāpat no koka izgrebtiem apaļiem

uzvidiem ādas rokturu vietas aizsargāšanai. Vairoga dēļi bija apsegti ar liepu

lūku kārtu un ādu virs tās. Kā aprāda atrastā aproce un sākts, vairogi attiecas

uz laiku ap 800. gadu, tā tad uz vidējā dzelzs laikmeta beigām, un, varbūt,

uzskatāmi par ziedojumu sakarā ar kādu kauju; vairogos, dēļu un uzvidu virsmā,

kā arī ādā, saskatāmas vairāku asu cirtienu pēdas.

Vēlā dzelzs laikmetā (800—1200. g. pēc Kr.) tagadējās Latvijas territorijā

notika lielākas tautu pārvietošanās, tieši kuras, kā arī to rezultātus kartogrāfiskā

attēlojumā es esmu centies sīkāki raksturot rakstā „Senās latviešu zemes", šai

1937. gadā iznākušajā grāmatā „Vēstures atziņas un tēlojumi".

XVI
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Jau pieminēju Rimberta vēstījumu par kuršu brīvības cīņām. Ap 854. gadu,

pēc tā paša Rimberta atstāsta, — arī dāņi centās iekarot Kursu, kas viņiem
tomēr neizdevās: 5 kuršu valstis nevien paturēja brīvību, bet kuršiem palika arī

puse no dāņu kuģiem un liels sudraba, zelta un ieroču laupījums. Turpretim
855. gada zviedru karaļa Olafa uzbrukums kuršiem atnesa neveiksmi: Olafs, pēc
Rimberta datiem, esot ieņēmis Jūrpili, kurā atradušies ap 7000 kuršu karavīru,
un 5 dienu gājienā, dziļāki kuršu zemē, — arī otru ievērojamu kuršu pilsētu

Apūli (pie Skodas, kā pierādījuši ģen. V. Nageviča izrakumi). Lai gan Apūlē
bijuši sapulcināti ap 15.000 kuršu karavīri, kurši devītā dienā esot padevušies
un nomaksājuši lielas atpirkšanās nodevas: zeltu, sudrabu un ieročus. Liekas,

12. att. Daugmales pilskalnā:

a — kalna malas nocietinājuma drupas; b — 3. krāsns; c — 5. krāsns.

ka šī Rimberta attēlotā skandināviešu ekspansija patiesi apdraudējusi Kursu un

ne tikai dienvidos, bet, varbūt, pat arī ziemeļos, pie Ventas, kur Užavā šai 1937.

gadā E. Sturms atracis kādas vēlā dzelzs laikmeta skandināviešu apmetnes

paliekas. Vismaz kurši, šķiet, vairīdamies no kāda pārspēka, 9. gadsimteņa otrā

pusē pāriet pār Ventu un Abavu, iekaro gandrīz visu Ziemeļkurzemi un sāk

izspiest no turienes senākos iemītniekus, somu-ugru cilts lībiešus. Kā apliecina

kapi Lībagu pagasta Ķīļos, pie Kandavas un Tukumā, — lībiešu rokās vēlā

dzelzs laikmetā palika tikai šaura zemes josla Rīgas jūras līča rietumu krastā

(līdz Kandavai un Tukumam). Lībiešu lielākā daļa pārcēlās pār Rīgas jūras līci

un atņēma letgaļiem zemkopībai maz noderīgo, ļoti maz apdzīvoto un tādēļ,

varbūt, arī labprātīgi atdoto smilšaino zemes joslu Rīgas jūras līča austrumu

krastā, Vidzemes rietumos, līdz Vainižiem, Kūdumam, Siguldai un Lielvārdes

pagasta Mazpēčiem. Ka šī lībiešu pārvietošanās notikusi jau ap 900. gadu, pie-

rāda Mālpils pagasta Idiņu un it sevišķi 1936. gadā V. Ģintera izpētītie Salaspils

pagasta Laukskolu lībiešu kapu lauki, kuru senākie apbedījumi (arī ar akmens

sakrāvumiem un māla podu bedres galv- vai kājgalī) attiecas uz 10. gadsimteni.
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Zīmīgi ir arī ugunskapi Laukskolās, kas atgādina kuršu ugunsapbedījumus, un

vispāri šī lībiešu kapu lauka senlietas, šķiet, cieši saistās ar kādu apvidu Ziemeļ-

kurzemē, kurā kuršu ietekme uz lībiešiem bijusi ievērojama, jo minētās senlietas

maz atšķiras no attiecīgiem kuršu kultūras pieminekļiem. Vai daļa lībiešu Ziemeļ-
kurzemē jau pirms kuršu ekspansijas attīstīšanās viņu zemēs nebija — kauču

Ventas un Abavas ziemeļu krastā — jau stipri kuronizēta? — ja kuršu kultūras

iespaids tik manāmi, kā Laukskolās, aprāda pilnīgi līdzīgas senlietas un apbedī-
šanas rītus. Vispāri gan kapu lauki lībiešu apgabalos Kurzemes ziemeļrietumos,
Talsu-Tukuma apriņķī, piemēram, Lībagu pagasta Kalneniekos un Ķīļos, aprāda

pilnīgi dominējošu zemgaļu ietekmi; tāda vislabāki novērojama lībiešu senlietu

13. att. Talsu pilskalnā:

Divistabu celtnes drupas no austrumiem. Priekšplānā, starp sienu baļķiem, redzamas

māla klona paliekas.

formās, bet arīdzan jaunās apbedīšanas paražās — miroņu aprakšanā, kas —

kā jau atzīmēts — sāk atvietot līķu sadedzināšanu un apbedīšanu akmens

krāvumos.

Sakarā ar lībiešu pārvietošanos Vidzemē un tai pašā laikā, varbūt, arī

slavu spiedienu austrumos, letgaļi tad pat ap 900. gadu cenšas atvietot pazau-

dēto zemes joslu ar jaunu novadu iegūšanu ziemeļos, kur pavirzās uz priekšu

līdz Burtnieku ezeram, Cirgaļu pagasta Jaunbemberiem un Veclaicenes pagasta

Ķempjiem. Austrumos letgaļu rokās palika zemes līdz Jaunlatgales apriņķa
Cirnavai un Ludzas apriņķa Pasienei, Čiučičiem un Latišonkiem, mūsu tagadējā

valsts pierobežā.

Vēl plašāki izveidojas letgaļu, zemgaļu un kuršu zemju pilskalnu tīkls

ar labi saskatāmu uzdevumu — aizsargāt robežas un valdīt pār minēto zemju

valstīm, apgabaliem un novadiem. Kā pierāda 1933., 1935. un 1936. gada izrakumi

Daugmales pilskalnā, Zemgalē, 1936. gada izrakumi Talsu pilskalnā, Kursā, un

1909. gada izrakumi Kauguru Pekas kalnā vai 1927. gada izrakumi Raunas
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Tanīsa kalnā, Letgalē, — vareni attīstās pilskalnu nocietināšanas sistēmas, ar

terrasēm un uzbedumiem, vaļņiem; varenas gulkoka celtnes ar torņiem aizsargā

pilskalna plakuma malas, un arīdzan dzīvojamās ēkas ar krāsnīm (gan dūmu

istabas), klētis ar graudu apcirkņiem, pagrabi un pirtiņas apliecina izcilu celt-

niecības mākslu un techniku; palieveņu paliekas, akmens kāpnes, pūra lādes

dzelzs apkalumu paliekas, koka vārti ar dzelzs apkalumiem, vārtu stabi ar dzelzs

cilpām vārtu iekāršanai, dzelzs atslēgas un dzelzs vai bronzas slēdzenes, durvju

kliņķu daļas, kaula slēdzene koka atslēgai un, beidzot, — šosejai līdzīgais mazo

14. att. Talsu pilskalnā:

Uzejas bruģa augšējā daja no austrumiem.

15. att.

Senlietas atrastas: 1 — Daugmalē (C. 524), 2 — Daugmalē (C. 1187), 3 — Talsos (61, 2),

4 — Talsos (235, 6), 5 — Daugmalē (C. 194), 6 — Talsos (79, 21), 7 — Talsos,

8 — Daugmalē1936. 6. VIII. (2), 9 — Raunas Tanīsakalnā (V. 7942,11), 10 — Talsos (1,2),
11 — Letgalē (V. 7291, 3), 12 — Daugmalē (divi sudraba gredzeni), 13 — Letgalē.

akmentiņu bruģis pilskalnu plakuma ceļos un uzejā aprāda dzīvi un dzīves

paražas, kas noteikti atbilst augstai kultūras attīstības pakāpei. Un dzelzs rūdas

kausēšanas krāsnis pilskalnos un pilskalnu pakājē, pilsētās, tāpat darbnīcu paliekas

ar tigliem metalla kausēšanai, dzelzs lūkšām, nelielām bronzas standziņām, kaltiem,
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urbjiem, vīlēm, svaru daļām, atsvariņiem, bronzas atgriezumiem, sudraba sakusu-

miem, pusfabrikātiem un pat pusapaļiem dzelzs lietuvēs cēlušamies dzelzs gabaliem

rāda, ka, patiesi, arī krietni un labi apmācīti amatnieki bijuši seno piļu vecāko

rīcībā; līdzīgus pieminekļus ļoti lielā vairumā devuši kā Talsu pilskalns, tā

arīdzan Daugmales pilskalns un pilsēta pie tā.

16. att.

Senlietas atrastas: 1, 2, 3 — Talsos, 4 — Sal-

gales pagasta Rijniekos (sudraba stieņi ar

stīpu), 5 — Lubānas Erga]os (bronzas stienis).

It sevišķi pilskalni labi apliecina arī seno zemgaļu, letgaļu un kuršu vēlā

dzelzs laikmeta politiskās un saimnieciskās kultūras raksturu un attīstības pakāpi.

Ne jau 10 vai 100 kalna iemītnieki varēja veikt lielos pilskalna pārveidošanas

un izbūves darbus, bet gan tikai organizēta vara, kurai bija pakļauti visi apkaimes

iedzīvotāji. Arī pats pilskalnu tīkls, ja domāts bija seno zemju robežu aizsar-

dzībai, — apliecina labi nokārtotu seno cilšu politiski administratīvo dzīvi, kura

tik spilgti izpaužas pat Indriķa un Atskaņu chronikas raksturota novadu vecāko,

apgabalu kungu un visas zemes valdnieka karaļa konsekventās sistēmas labi

17. att. Apmetne-pilsēta uz austrumiem no Daugmales pilskalna vaļņa.
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pārdomātā uzbūvē. Mēs vēlā dzelzs laikmetā noteikti varam pierādīt: letgaļu
zemē — vareno Jersikas karalisti, lielo Tālavas brīvvalsti un, šķiet, patstāvīgo

Imeras apgabalu, kas bija radies vispēdīgi, kā bufera valstiņa, jauniekarotā, pirm-
sākumā somu-ugru novadā; zemgaļu zemē — spēcīgu karalisti ar drošsirdīgiem

karaļiem, kas savu zemi prata aizstāvēt no iekarotāju pārspēka visilgāki, pat

līdz 1290. gadam; kuršu zemē — piecas valstis, kuru priekšgalā arīdzan tiek

minēti karaļi.

18. att. Stāmerienes villaine.

19. att. Ainavas villaine.

Un lielie labības krājumi, kas konstatēti vairākos pilskalnos, piemēram, —

Talsos, Daugmalē un Tērvetē, arī kuršu Apūlē, — sniedz nepārprotamu vēstījumu

par senām ciltīm, kā izciliem zemkopjiem, kuru laukkopības metodes un technika

būs bijušas ievērojami attīstītas; jau sēja arī ziemājus un zemi ara arkliem, kuros,



kā pierādāms, iejūdza pat 2 zirgus. Vēlā dzelzs laikmeta arkla dzelzs lemeši

atrakti, piemēram, Blomes Pērļu kalnā. Sēja rudzus, auzas, miežus, kviešus,

linus, kaņepes, zirņus un pupas. Laukus apstrādāja vīrieši, gan izmantojot arī

kara gūstekņus. Sievietes bija vispirms mājsaimnieces, kā to aprāda atslēga,

vārpsts, nazis un dzirkles, ko bieži atrod vēlā dzelzs laikmeta sieviešu kapos.

Arī dārzs, kā apliecina sieviešu kapos atrastie kapļi, kūts, sēta ar putniem

(vistām) un klēts bija pilnīgā sieviešu pārziņā. Sievietes prata vērpt un veikli

auda; kapos un pilskalnos vairākkārt atrasti aužamie rīki, un par mūsu senču

aušanas mākslu izcilu liecību dod glītie audumi, sevišķi ar bronzas vijiņām un

gredzentiņiem izrotātās villaines.

20. attēls (apm. 1:1). Daugmales pilskalnā atrastās senlietas:

1 — Londonākalts HaraldaI (1035.—1039.)sudrabapenijs. 2 — Mainca, ķeizara KonrādaII

(1024.—1039.) sudraba dēnārs. 3 — Bizantijas ķeizara Bazilija II (976.—1025.) un viņa

brāļa KonstantīnaVIII sudraba monēta. 4 — Emdena, grāfa Hermana (t 1086.) sudraba

dēnārs. 5 — Angļu-sakšu (Lewes) sudrabapenijs — Knuts I L. (1016.—1035.). 6 — Bedan-

fordā kalts Etelreda II (979.-1016.) sudraba penijs. 7 — T. p. Bātā kalts. 8 — Bronzas

krustiņš. 9 — Bronzas krustiņš ar dzeltenu emalju. 10 — Bronzas plāksnīte — vīkinga

attēls. 11, 12 — Sudraba gredzeni. 13 — XI. gs. sudraba monētu sakusums.

Lopkopību apliecina pilskalnu mītnes slāņos atrastie zirga, govs, aitas,

cūkas un vistas kauli; pēc atrasto kaulu proporcionālā vairuma spriežot, — cūka

ieņēmusi pirmo vietu gaļas barības izlasē. Nodarbojās arī ar biškopību, un meži

deva iespēju medībās iegūt vērtīgās zvērādas.
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Tā rezultātā uzkrājās lielas bagātības, kuras varēja arīdzan eksportēt;

piemēram, par ieročiem un zirgiem, ko ieveda no Gotzemes, — samaksāja ar

labību, zivīm un ādām.

21. attēs.

Latvijā atrastās Bizantijas zelta, sudraba un vaŗa monētas.

Pa kreisi Anastasija I (492.—518.) zelta solids, atrasts Engures pag.

Plašu tirgu vislābāki apliecina daudzās importētās senlietas, kas atrastas

kapos, bet vislielākā skaitā Daugmales pilskalnā (arī Talsos), un sudraba un

bronzas stieņu noguldījumi un monētas. Atrastas arābiešu (Samarkandas, Taš-

kentas, Bucharas un Bagdadas), Bizantijas, angļu-sakšu un angļu-dāņu un lielā

22. att. • — Kufas un + — Bizantijas monētu atradumu vietas Latvijā.

vairumā vācu naudas. Lielvārdes pagasta Ipšās 1884. gadā vienā noguldījumā
atrada 11 sudraba lietus stieņus, 2 zelta gredzenus, 2 sudraba kakla gredzenus,

2 sudraba aproces, 11 sudraba krelles, 14 sudraba priekšmetu fragmentus un

243 sudraba monētas, bet Salgales pagasta Rijniekos 1936. gadā — 30 sudraba

lietus stieņus, 19 sudraba kaltas stīpas, 2 sudraba plāksnītes un vienu kakla

gredzenu (kopsvarā vairāk kā 5749 g sudraba; diemžēl, — 10 stieņi gājuši

zudumā). Un šie divi sudraba atradumi nekādi nav vienīgie.

Par tirdznieciskiem sakariem sevišķi ar Kursu un Zemgali liecina arī vairāki

zviedru rūnu akmeņi, un „Zemgaļu ostas" un kuršu Jūrpils slava skanēja tālu

pāri senās Latvijas robežām. Slavena bija arī Jersika, par kuras bagātību un



baznīcām stāsta pat Indriķis. Tā radās daudzi tīkotāji pēc senās Latvijas zemēm

un ostām: krievi un zviedri, pat leiši un igauņi. Ap 1035.—1041. gadu pēc Kr.,

pēc B. Nermaņa domām, zviedru vīkingi Anunds un Ivars centās zviedru karaļa

23. att. Arabu sudraba dirhemu depozits, atrasts 1915. g. Nāves salā, tranšeju rokot.

Glabājas Valsts vēsturiskajā muzejā.

24. att.Vācu un angļu-sakšu 10.— 11. gs. sudrabadēnāru un kaltu sudraba stienīšu

fragmentudepozits, atrasts Līvānu pagastāpie Straumes dzirnavām.

Glabājas Valsts vēsturiskajā muzejā.

uzdevumā iekarot Zemgali. 1106. gadā polockieši sarīkoja kara gājienu pret

Zemgali, bet cieta smagu neveiksmi, jo atstāja kaujas laukā 9000 kritušos. Pēc

Tālavas tīkoja novgorodieši un pliskavieši, un kuršu visniknākie ienaidnieki arī

vēlā dzelzs laikmetā palika zviedri, kā tas tik uzskatāmi redzams, piemēram,
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Egila Skalagrimesona teikā. Tāpat Jersikas karalistei nebūs trūcis ienaidnieku.

Bet gandrīz līdz vēlā dzelzs laikmeta pašām beigām mūsu senči paliek brīvi

savās zemēs, savā kultūras darbā un saimnieciskā dzīvē, — un visumā šai

25. att. • — Rietumeiropas (vācu, angļu-sakšu, dāņu, zviedru, ungāru) 10.
—

13. gs.

sudraba monētu atradumu vietas Latvijā.

26. att. • — sudraba naudas stienīšu un+-naudas svariņu un atsvariņu atra-

dumu vietas Latvijā.

laikmeta konstatējams spilgts letgaļu, zemgaļu un kuršu politiskas dzīves, saim

niecības un kultūras attīstības posms.

Kapu laukos novērotie apbedīšanas rīti un atraktas senlietas dod iespēju

labi aprādīt mūsu senču šī laika zemju un apgabalu robežas. Kursā, kā jau
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teikts, arvienu vairāk izplatījās uguns kapi; Letgalē līdz 1000. gadam bija

īpatnēji līdzenie ģindeņu kapi, tad parādās no austrumiem patapinātie sfairiskie

kapu pauguri (visbiežāki austrumos no Lubānas ezera, bet arī Vidzemē, piemēram,

Piebalgā); Zemgalē visā vēlā dzelzs laikmetā īpatnēji ir tikai līdzenie ģindeņu

27. att. Sudraba stieņu nauda no dažādām

Latvijas atradumu vietām: pa kreisi ar

iecirtumiem, pa labiar iekaltiem zīmogiem

(rozetēm).

28. attēls. Veļa dzelzs laikmeta letgaļu karavīra kaps Mērdzenes Dzērvēs.

kapi. Un pilskalnu dislokācija dod iespēju nospraust arī atsevišķo zemju attiecīgas

politiskās robežas.

Senlietas Kursā stipri skandinaviski ietekmētas; tai īpatnējas zirgu lietas,

pieši, platasmens cirvji, divasmeņu zobeni, lentveidīgas aproces, dzeramie ragi

un sevišķi miniatūrie priekšmetu (piemēram, cirvju) atdarinājumi. Zemgalē arī

vēl vēlā dzelzs laikmetā labprāt nēsāja rotu adatas ar važiņām; šeit ļoti īpatnējas

ir arī dažas kakla gredzenu formas. Letgaļi vēlā dzelzs laikmeta kapos atstājuši

viskošākās senlatviešu rotu lietas: vainadziņus, kakla gredzenus, važiņu rotas un



29. att. Salaspils pagasta Lipši: 17. gs. sudraba, zeltīta sakts.

1:1. Pret- un sānskats.
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greznas aproces; ļoti īpatnējas ir t. s. karavīru aproces (vīriešu kapos) un greznās

zilās villaines ar brūni-sarkanām apaudiņām, glītām bārkstīm, bronzas ielokiem

un gredzentiņu ornāmentiem (sieviešu kapos).

Vēlā dzelzs laikmeta rotu lietas visumā, varbūt, vislabāki apliecina ievēro-

jamo kultūras attīstību šais laikos — Latvijas senās kultūras izcilus ziedu laikus.

Un 13. gadsimtenis ar bīskapa Alberta izbūvēto Rīgu un citām pilīm, kurp atnāca

arī vācu amatnieki, — nekādi neuzrāda ievērojamu, jaunu progresu, bet drīzāki,

vismaz uz laukiem, zināmu gaumes un technikas bēgumu. 13. un 14. gadsimteņu

kapos atrastās senlietas bieži veidotas tik rupji, ka nekādi nevar salīdzināties ar

11. un 12. gadsimteņu košiem un patiesi glītiem darinājumiem; tas labi novē-

rojams, salīdzinot, piemēram, Jūrkalnes pagasta Darvdedžos 1936. gadā atraktās

dzelzs senlietas ar pieminekļiem, kas iegūti no zemes klēpja Talsos, 1925. gadā
Ciblas kalnā,Tpie Ludzas, atraktās senlietas ar tai pašā gadā Rīkopolē izraktām.

30. attēls. Jūŗkalnes pagasta Darvdedžu senkapi.

Tomēr būtu nepareizs apgalvojums, ja mēs gribētu pilnīgi noliegt latviešu

amatniekus un viņu sasniegumus arī 13.—17. gadsimteņos. Vienīgi uz laukiem

grūtie biežo karu postu un latviešu iniciātīvas apspiešanas laiki, kurus atnesa

bīskaps un ordenis, vēl ilgāku laiku nelabi atsaucās uz mūsu kultūras attīstību

un sasniegumiem. Kad bija „nolādēta" un nopostīta „Zemgaļu osta", nodedzināta

Jersika un cietuši arī pārējie mūsu zemes kultūras un saimniecības centri, —

latviešu amatnieki, kā redzams, ieplūda un turpināja darboties arī bīskapa jaun-

celtās vai jaunpārveidotās pilsētās un vispirms Rīgā, kas bija radusies senās

lībiešu apmetnes vietā un jau labi bija zināma latviešiem, kā latviešu tirgotāju

bieži apmeklēts tirdzniecības centrs. Un ja arī bīskapa, ordeņa un poļu laiki

neatnesa jaunu atsvaidzinošu ietekmi lauku amatniecībā, — 17. gadsimtenī, zviedru

valdīšanas posmā, atkal atgūst spēku latviešu aistētiskie centieni un amatnieku

technika, vienlīdzīgi uz laukiem un pilsētās, kurās izveidojas izcilas daiļamat-

niecības darbnīcas, bieži gan Rietumeiropas stila un gaumes ietekmētas. Un

apbrīnojams tas dzīves spēks, kuru uzrāda šais sveštautiešu varas laikos latviešu



31. att. Salaspils pagasta Lipši: Sudraba sakts atsevišķās daļas.

1 — Pamatplāksne ar piekariņiem. 2 — Virsējā ripa. 3 — Sudraba zieds. 4 — Sakts

vidējā lielā ietvere. 5 — Sakts vidējais stikls.
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tauta, kurā tagad visā pilnībā ieplūst arī kurši. Kari tik parasti bija šī laika

Latvijā, ka konstatējami vairāki saimniecības pilnīgas pagrimšanas posmi: ap

1400. gadu, 1480., 1500., 1558.—1582. un lielā ziemeļu kara briesmīgākos gados.
Zemē bieži plosījās mēris un bads. Un tomēr latviešu tauta ne tikai nav pazudusi

no zemes virsas, bet jau ap 1450. gadu sāka plašāki pārvietoties arī lībiešu apga-

balos Dienvidvidzemē, 15. gadsimtenī ieņem arī novadu ziemeļos no Burtnieku

ezera un 17. gadsimtenī pilnīgi izspiež vai uzsūc lībiešus pat Salaces apvidū.

Kopš 15. gadsimteņa pilnīgi lībiska atkal top un palikusi līdz mūsu dienām tikai

neliela zemes josla Kurzemes pašos ziemeļos. Tā latviešu tauta gan, varbūt, pār-

mērīgi daudz cietusi, savu zemi slacinot ar smaga darba sviedriem un asinīm, —

bet kauču vajāta, viņa nav iznīkusi, un uzglabājusi tā līdz mūsu dienām arī savu

seno kultūru jaunai atplaukšanai vēl neredzētā daiļumā un spožumā.

Prof. Francis Balodis.

l







Ed. Šturms.

20.—1. gadsimteņi pr. Kr.
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I tabula.

Akmens laikmets

Auklas keramikas resp. kara cirvju kultūra (2000.—1600. g. pr. Kr.)

1. Gaigalavas vai Viļenu pag.

Fatjanovas tipa kara (laivas) cirvis. VVM—PV 15500.

2. Skaistkalnes pag. Andriņi.

Agrīnais laivas cirvis. PV—DM 25 — 1922.

3. Doles pag. Doles mž.

Agrīnais laivas cirvis. PV—DM I 3.

4. Latvija.

Divasmeņu cirvis. VVM—RLB 70.

5. Grīvas pilsēta.

Kapa cirvis ar taisnu muguru. VVM—PV 17038.

0. Priekules pag. Kalēji.

Taisnasmens kalts. VVM—PV 15963.

7. Dignājas pag. Ģerkāņi.

Taisnasmens kalts. VVM—RLB 11.

8. Vecsaules pag. Sīļi.

Krama taisnasmens kalts. VVM—RLB 1.
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II tabula.

Akmens laikmets.

Auklas keramikas resp. kara cirvju kultūra (2000.—1600. g. pr. Kr.).

1. Valmieras pag. Ažakalns.

A. Eiropas tipa kara cirvis. VVM—RLB 13.

2. Latvija.

Fatjanovas tipa kara cirvis. VVM 2391.

3. Salaspils pag. Vējstūri.

Karlovas tipa kara cirvis. VVM 7889.

4. Skrīveru pag. Istabiņas.

Krama kaltiņš. VVM 7512.

5. Codes pag. Villīši.

Krama kalts. VVM 7428.

6. Kapiņu pag. Geranimovas mž.

Vienkāršais laivas cirvis. VVM 7415.

7. Rendas pag.

Vienkāršais laivas cirvis. VVM 1995.

8. Misas pag. Ķēniņi.

A. Eiropas tipa vienkāršais cirvis. VVM 1659.
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lii tabula.

Akmens laikmets.

Auklas keramikas resp. kara cirvju kultūra (2000.—1600. g. pr. Kr.).

1. Iršu pag.

Vienkāršais darba cirvis. VVM 2880.

2. Bukmuižas pag. Susti.

Augšzemes tipa cirvis. VVM 2234.

3. Vecsaules pag.

Dobtais kalts. VVM—RLB 7.

4. Slokas pag. Lapmežciems.

A. Baltijas tipa kaplis. VVM 7200.

5. Ilūkstes apr.

Slieces kaplis. VVM 3033.

6. Rudbāržu pag. Krogzemnieki.

Slieces kaplis ar kāta caurumu. VVM—PV 17222.
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IV tabula.

Akmens laikmets.

Auklas keramikas resp. kara cirvju kultūra (2000.—1600. g. pr. Kr.).

Garozes pag. Rutenieki.

Apmetnes atradumi.

1. Auklas keramikas trauka lauskas. VVM 8363:23.

2. Auklas keramikas trauka lauska. VVM :5.

3. Auklas keramikas trauka lauska. VVM : 15.

4. Auklas keramikas trauka lauska. VVM : 10.

5. Auklas keramikas trauka lauska. VVM :41.

6. Auklas keramikas trauka lauska. VVM : 33,35.

7. Krama kalts. VVM :2.

8. Krama bultas gals. VVM : 30.

9. Vienkāršais laivas cirvis. VVM : 11.
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V tabula.

Akmens laikmets.

Auklas keramikas resp. kara cirvju kultūra (2000.—1600. g. pr. Kr.).

Vārnas krogs, Rīgas pilsēta.

Kāpu apmetnes atradumi.

1. Krama atkārpa. VVM 6206.

2. Rombisks krama bultas gals. VVM 2498.

3. Krama bultas gals ar atkārpām. VVM 2518.

4- Krama bultas gals, sirdsveidīgs. VVM 2505.

5. Krama bultas gals (?). VVM 2500.

6. Krama bultas gals ar norauktu kāju. VVM 2499.

7. Krama šķilas kasīklis. VVM 2498.

8. Krama šķilas kasīklis. VVM 2501.

Matkules pag. Tojati.

Apmetnes atradumi.

9. Auklas keramikas trauka lauska. VVM 2222.

10. Auklas keramikas trauka lauska. VVM 5963.

11. Auklas keramikas trauka lauska. VVM 6329.

12. Krama bultas gals. VVM 6328.

13. Auklas keramikas trauka lauska. VVM bez Nr.

14. Auklas keramikas trauka lauska. VVM 2230.

15. Auklas keramikas trauka lauska. VVM 2227.

16. Auklas keramikas trauka lauska. VVM 6329.
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Latvija

akmens

laikmetā.
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Latvija

bronzas

laikmetā.
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Vilt tabula.

Bronzas laikmets.

Austrumbaltijas kultūra (1600.—500. g. pr. Kr.).

1. Bārtas pag.

Br. šķēpa gals. VVM 4179.

2. Užavas pag. Jiirķi.

A. Baltijas br. iemalu cirvis. VVM 7030.

3. Ceraukstes pag. Ilziņi.

A. Baltijas br. iemalu cirvis. VVM 1666.

4. Durbes pag. Liguti.

Br. šķēpa gals. VVM—PV 10273.

5. Brocēnu pag. Vecciecere.

Akmens vāles galva. VVM 8124.

6. Priekules pag. Kalēji.

A. Baltijas br. kara cirvis. VVM 8428 : 1.

7. Priekules pag. Kalēji.

Br. aproce. VVM 8428 : 3.

8. Užavas pag. Birznieki.

Br. šķēpa gals. VVM 4181.

9. Rolavas purvs.

Akmens kara cirvis. VVM 8486.

10. Sabiles pilsēta.

Br. uzmavas cirvis. VVM 4173.

11. Slampes pag. Silbateri.

Br. uzmavas cirvis. VVM—RLB 103.
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IX tabula.

Priekškristus dzelzs laikmets

(500. g. pr. Kr. — Kr. dz.).

1 Cīravas pag. Dārznieki.

Māla urna ar dedzin. cilvēka kauliem. VVM—PV 16022.

2. Lenču pag. Strīķi.

Vēlā Latēnas sākts. PV—DM I 99.

Vārves pag. Pasiekste.

Ģindeņa kapa piedevas.

3. Br. kakla riņķis ar uzliektiem kona galiem. PV.

4. Dzintara zīlīte. PV.

5. Br. adata ar liektu kaklu. PV.

6. Māla trauks. PV.
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Kuršu
zeme

agrā

dzelzs

laikmeta

priekškristus
posmā.



E. Šnore.

1.—4. gadsimteņi pēc Kr.
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XI tabulu.

Kurši

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.).

1. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Saulīšu sākts, br., s. a. VVM 1519.

2. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Kakla riņķis ar konu galiem, br., s. a. VVM 1546.

3. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Stipri profilēta sākts, br., s. a. VVM 1517.

4. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Stopa sākts ar aptītu kāju, br., s. a. VVM 1523.

5. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Romiešu ķeizarlaika monēta, vaļa, s. a. VVM 1876.

6. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Romiešu ķeizarlaika monēta, vara, s. a. VVM 12. V. 1850.

7. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Greznota stopa sākts, br., s. a. VVM 1520.

8. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Šķēršu sākts, br., s. a. VVM 1532.

9. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Kreļļu rota, dzintara, s. a. VVM 1856.

10. Asītes pag. Jaunarāji.

Krustadata, br., s. a. VVM 7034 : 2.

11. Ventspils apr. Piltene.

Provinciālromiska emaljēta sākts, br. PV—DM 111 137.

12. Rucavas pag. Maz-Katuži.

iipirālgredzens, br., s. a. VVM 1850.

13. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Rozetes adatas galva, br., s. a. VVM 1536.

14. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Spirālaproce, br., s. a. VVM 1543.

15. Asītes pag. Jaunarāji.

Aproce ar sašaurinātiem galiem, br., s. a. VVM 7034 : /.

16. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Plata, plāna aproce, br., s. a. VVM 1862.



21



22

XII tabulu.

Kurši

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.)

1. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Trauciņš, māla, s. a. VVM 1575.

2. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Vārpstas skriemelis, smilšakmens, s. a. VVM 1580.

3. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Šķiltavakmens, s. a. VVM 1581.

4. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Uzmavas cirvis, dz., s. a. VVM 2287.

5. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Uzmavas šķēps, dz., s. a. VVM 1563.

6. Rucavas pag. Maz-Katuži.

Uzmavas cirvis, dz., s. a. VVM 1568.
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XIII tabula.

Letgaļi

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.).

1. Kalsnavas pag. Veckalsnava.

Kakla riņķis ar konu galiem, br., s. a. VVM—RLB 106.

2. Saukas pag. Razbuki.

Kakla riņķis ar konu galiem, br., s. a. VVM—RLB 383.

3. Meirānu pag. Meirāni.

Kakla riņķis ar tauru galiem, br., s. a. PV—DM I 3007.
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XIV tābula.

26

Letgaļi

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.).

Saukas pag. Razbuki.

Kakla riņķis ar konu galiem un piekariņiem, br., s. a. VVM—RLB 382.



27



28

XV tābula.

Letgaļi.

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.)

1. Ābeļu pag. Boķi.

Riteņadata ar važiņām un piekariņiem, br., s. a. VVM 2113.

2. Kalsnavas pag. Veckalsnava.

Profilēta adata, br. VVM—RLB 107.

3. Rites pag. Melderiški.

Spieķa adala ar važiņām, br. Vīrieša kaps. VVM 8245 : 1.

4. Sausnējas pag. Piķa purvs.

Ripas adata, br., s. a. VVM 1640.

5. Vestienas pag. Kalna-Lubejas.

Adata ar garu galvu un važiņām ar piekariņiem, br., s. a. VVM 8107 : 5

6. Saukas pag. Razļuki.

Važiņu rota ar 2 caurlauztiem važturiem, br., s. a. VVM—RLB 387, 389.

7. Kalsnavas pag. Daktiņi.

Aproce ar sašaurinātiem galiem, br., s. a. VVM 1498.

8. Saukas pag. Razbuki.

Aproce ar trīsstūrainu šķērsgriezumu, br. VVM—RLB 393.

9. Rites pag. Melderiški.

Aproce ar astoņšķautņainu šķērsgriezumu, br. Vīriešu kaps. VVM 8245:2.
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XVI lābulu.

Letgaļi

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.)

1. Hites pag. Melderiški.

Uzmavas šķēps, dz. Vīrieša kaps. VVM 8238: 6.

2. Jumpravas pag. Ķeirēni.

Ovāls šķiltavakmens, s. a. VVM—RLB 446.

3. Rites pag. Melderiški.

Uzmavas šķēps, dz. Vīrieša kaps. VVM 8245 : 4.

4. Slates pag.

īlens, dz. Vīrieša kaps. VVM 7857 : 5.

5. Slates pag.

Uzmavas šķēps, dz., s. a. VVM 5472.

6. Rites pag. Melderiški.

Rauknis, dz., s. a. VVM 8240 : 45.

7. Ābeļu pag. Boķi.

Šaurasmens cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM 2121.

8. Sēļpils pag.

Šaurasmens cirvis, dz., s. a. PV—DM 111 89.

9. Rites pag. Melderiški.

Šaurasmens cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM 8245 : 6.
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XVII tabula.

Zemgaļi

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.).

1. Džūkstes pag.

Kakla riņķis ar tauru galiem, br., s. a. VVM—RLB 432.

2. Īles pag. Gailīši.

Kakla riņķis ar sēņu galiem, br. Sievietes kaps. VVM 8328 : 1.

3. Bukaišu pag.

Kakla riņķis ar cilpu un kāsi un imitētu aptinumu, sudr., s. a.

VVM—RLB 428.

4. Ķeipenes pag. Ūsiņi.

Kakla riņķis ar zvērgalvu galiem, br. Vīrieša kaps. VVM 5147.

5. Īles pag. Gailīši.

Kakla riņķis ar sēņu galiem, br. Sievietes kaps. VVM 8337 : 4.
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XVIII tabula.

Zemgaļi.

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.)

1. lies pag. Gailīši.

Ripas adata, br. Sievietes kaps. VVM 8334 : 4.

2. Īles pag. Gailīši.

Profilēta sākts, br., s. a. VVM 8329 :21.

3. Tērvetes pag. Stari.

Riteņadata, br. Sievietes kaps. PV.

4. Īles pag. Gailīši.

Šķēršu sākts, br., s. a. VVM 8331 : 8.

5. Nītaures pag.

Profilēta adata ar važturi, br. PV—DM I 327b.

6. Īles pag. Gailīši.

Profilēta sākts, br., s. a. VVM 8450 : 1.

7. lecavas pag. Strēlnieki.

Lunula, br., s. a. VVM—RLB 419.

8. lies pag. Gailīši.

Provinciālromiska emaljēta ripas sākts, br., s. a. VVM 8333 : 19.

9. lecavas pag. Strēlnieki.

Spirālgredzens, br., s. a. VVM—RLB 414.

10. Īles pag. Gailīši.

Šķēršu sākts, br. Vīrieša kaps. VVM 8341 : 2.

11. lies pag. Gailīši.

Aproce ar sašaurinātiem galiem, br., s. a. VVM 8329 : 22.

12. lies pag. Gailīši.

Simmetriska sākts, br. Sievietes kaps. VVM 8345 : 2.

13. Īles pag. Gailīši.

Aproce, šķērsgriezumā astoņšķautnaina, br. Sievietes kaps.

VVM 8337 : 14.

14. Īles pag. Gailīši.

Aproce, šķērsgriezumā trīsstūraina, br. Vīrieša kaps. VVM 8342 : 4.

15. Ķeipenes pag. Ūsiņi.

Aproce, šķērsgriezumā segmentveidīga, br., s. a. VVM 5068.

16. Grenču pag.

Aproce, šķērsgriezumā segmentveidīga, br., s. a. VVM 2339.
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XIX tabula.

Zemgaļi.

Agrais dzelzs laikmets (Kr. dz. — 400. g.).

1. Ķeipenes pag. Ūsiņi.

Uzmavas šķēps, dz., s. a. VVM 5107.

2. Ķeipenes pag. Ūsiņi.

Nazis, dz. Vīrieša kaps. VVM 5155.

3. Bukaišu pag.

Vārpstas skriemelis, kaļķakm., s. a. VVM—RLB

4. Bukaišu pag.

Šķiltavakmens, s. a. VVM—RLB 192.

5. Ķeipenes pag. Ūsiņi,

īlens, dz., s. a. VVM 5185.

6. Ķeipenes pag. Ūsiņi.
Uzmavas šķēps, dz., s. a. VVM 5116.

7. lecavas pag. Strēlnieki.

Uzmavas cirvis, dz., s. a. VVM—RLB 420.

8. lies pag. Gailīši.

Kaplis, dz. Sievietes kaps. VVM 8334 : 11.

9. Ķeipenes pag. Ūsiņi.

Uzmavas cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM 5167.
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Latvija
agrā

dzelzs

laikmetā.



V. Ģinters.

5.—8. gadsimteņi pēc Kr.
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XXI tabula.

Kurši.

Vidēja dzelzs laikmeta I—II posms (400.—800. g.).

1.—2. Kuldīgas pag. Dapati.

Krustadatas ar važturiem, važiņām un piekariņiem, br. ar sudr. pla

tējumu un ziliem stikliņiem, s. a. VVM 7705 : 1.

3. Alšvangas pag., Užavas upe.

Stopa sākts, br., s. a. VVM 7576 : 1.

4. Bunkas pag. Kalniņi.

Stopa sākts ar zvēru galvu galiem, br., s. a. VVM 8488 : 8.

5. Bunkas pag. Kalniņi.

Stopa sākts ar zvēru galvu galiem, br., s. a. VVM 8488 : 2.

6. Rucavas pag.

Aproce ar vāļu galiem, s. a. VVM 1535.

7. Alšvangas pag.

Aproce ar vāļu galiem, s. a. VVM 7576 : 2.
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XXII. tabula.

Kurši.

Vidēja dzelzs laikmeta I—II posms (400.—800. g.).

1. Priekules pag. Elkas Ķezeni.

Vērpjamā vārpstiņa, māla, s. a. VVM 7015 : 3.

2. Pastendes pag.

Šķiltavas, akmens, s. a. VVM 8092.

3. Vecpils.

Galodiņa, s. a. VVM 8520.

4. Kurmāles pag. Ernestmuiža.

Uzmavas cirvja kāta fragments, koks, s. a. VVM 8051.

5. Kursīšu pag. Meždamnieki.

Uzmavas cirvis, dz., s. a. VVM 7518 : 2.

6. Priekules pag. Elkas Ķezēni.

Šķēpa smailis, dz., s. a. VVM—PV 15327.

7. Priekules pag. Elkas Ķezēni.

Šķēpa smailis, dz., s. a. VVM—PV 15320.
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XXI Ii tabula.

Kurši

Vidēja dzelzs laikmeta II posms (600.—800. g.).

Rucavas pag. Tīras purvs.

Depozīts. PV 17781.

1. Vairogs, koks ar ādas apvalku.

2. Aproce.

3. Sākts.

4. Bronzas kaltinš koka spalu.

5. Dzeramais rags.

6. Koka veidojumi.
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XXIV tabula.

Zemgaļi.

Vidēja dzelzs laikmeta I posms (400.—600. g.).

1. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Kakla riņķis ar paresninātiem pamīšiem galiem, br., s. a. PV—DM I 294,

2. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Kakla riņķis ar paresninātiem skaldnotiem galiem, sudr. Vīrieša kaps.

VVM 6660.

3. Dobeles pag. Oši.

Kakla riņķis ar kāsīti un cilpas plāksni, br. Sievietes kaps. VVM

3142.

4—5. Tērvetes pag. Stūri.

Vijiņu gredzeni, br. Vīrieša kaps. VVM.

6. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Jostas sprādze, br., s. a. VVM 6656.

7. Dobeles pag. Oši.

Jostas sprādze, br. Vīrieša kaps. VVM 4070.

8. Dobeles pag. Oši.

Aproce ar vidusšķautni, br. Vīrieša kaps. VVM 3990.

9. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Aproce ar vāļu galiem, br. Sievietes kaps. VVM 6692.

10. Dobeles pag. Oši.

Aproce ar segmentveidīgu šķērsgriezumu, br. Sievietes kaps.

VVM 3143.
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XXV tabulu.

Zemgaļi

Vidēja dzelzs laikmeta I posms (400.—600. g.).

1. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Gredzenota stopa sākts, sudr. ar zelta platējumu. Vīrieša kaps. PV—DM

I 194.

2. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Stopa sākts ar lāpstas pēdu, br., ar sudr. platējumu. Sievietes kaps.
VVM 6649.

3. Zvārdes pag. Grīnerti.

Stopa sākts, br. Vīrieša kaps. VVM—PV 16902.

4.—5. Tērvetes pag. Lejnieki.

Adatas ar kona galvām un važiņu, br., s. a. VVM 8144 : I—2.1—2.

6. Tērvetes pag. Stūri.

Trīsstūra adata, br. Sievietes kaps. VVM.

7. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Adata ar pogas galvu, br., s. a. VVM 6773.

8. Zvārdes pag. Grīnerti.

Adata ar riteņa galvu, br. ar sudr. platējumu un zilu stikliņu vidū

(stikliņš izkritis), s. a. VVM—PV 17002.

9.—10. Zvārdes pag. Grīnerti.

Krustveidīgi piekariņi, sudr. uz br. pamatnes. Sievietes kaps. VVM—

—PV 16978.

11. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Stopa sākts, br. Sievietes kaps. VVM 6705.



49



50

XXVI tabula.

Zemgaļi.

Vidēja dzelzs laikmeta I posms (400.—800. g.).

1. Bēnes pag. Liekņi.

Galodiņa. Vīrieša kaps. VVM 7118 : 1.

2. Sīpeles pag.

Šķiltavas akmens, s. a. VVM—RLB 448.

3. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Nazis, dz. Vīrieša kaps. VVM 6609.

4. Tērvetes pag. Stūri.

Vērpjamā vārpstiņa, akmens, s. a. VVM 8146 : 10.

5. Zemgale.

Šķēpa smailis, dz., s. a. VVM 8150 : 7.

6. Katlakalna pag. Pļavniekkalns.

Kaplis, dz. Sievietes kaps. VVM 6647.

7. Tērvetes pag. Lejnieki.

Uzmavas cirvis, dz., s. a. VVM.

8. Ezeres pag. Andziņi.

Šķēpa smailis, s. a. VVM.

9. Annenieku pag. Zebru muiža.

Izkapts, dz., s. a. VVM 3840.
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XXVII tabula.

Zemgaļi

Vidēja dzelzs laikmeta II posms. (600.—800. g.)

1. Mežotnes pag. Dumpji.

Kakla riņķis ar noplacinātiem skaldnotiem galiem, sudr. Depozits.

PV—DM 111 75.

2. Mežotnes pag. Dumpji.

Kakla riņķis, tordēts ar cilpas un kāša galiem, sudr.

Depozits. PV—DM 111 75.

3. Dobeles pag. Bāļas.

Aproce ar skaldnotiem vāļu galiem, br. Vīrieša kaps. VVM 4190.

4. Dobeles pag. Oši.

Vijiņu aproce, br. Sievietes kaps. VVM 3190.

5. Dobeles pag. Bāļas.

Aproce ar vāļu galiem, br. Vīrieša kaps. VVM 4254.

0. Dobeles pag. Oši.

Jostas sprādze, br. Vīrieša kaps. VVM 3188.

7. Dobeles pag. Bāļas.

Pakavsakts ar uzrotītiem galiem, br., s. a. VVM 4325.

8. Dobeles pag. Oši.

Jostas siksnas gala apkalums, br. Vīrieša kaps. VVM 3190.
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XXVIII tābula.

Zemgaļi

Vidēja dzelzs laikmeta II posms (600.—800. g.).

1. Dobeles pag. Baļas.

Trīsstūra adata, br. Sievietes kaps. VVM 5040.

2. Dobeles pag. Šķērstaiņi.

Trīsstūpa adata, br., s. a. VVM 3069.

3. Bauskas pag. Čunkāni.

Krustadata, br. ar sudr. platējumu, s. a. VVM 6107.

4. Dobeles pag. Oši.

Krustadata ar važturi, br. Vīrieša kaps. VVM 4105.

5. Dobeles pag. Oši.

Trīsstūra adata, br. Sievietes kaps. VVM 3194.

6. Lielauces pag. Dīcmaņi.

Stopa sākts, br., s. a. VVM—PV 15225.

7. Dobeles pag. Oši.

Stopa sākts ar noplacinātu pēdu, br. Vīrieša kaps. VVM 3185

8. Vecauces pag. Losberģi.

Stopa sākts, br., s. a. VVM 8049 : 1.
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XXIX tabula

Zemgaļi

Vidēja dzelzs laikmeta II posms. (600.—800. g.)

1. Īslīces pag. Koceri.

Šķēpa smailis, dz., s. a. VVM 1649.

2. Dobeles pag. Oši.

Kaplis, dz., s. a. VVM 3232.

3. Dobeles pag. Bāļas.

Uzmavas cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM 4251.

4. Dobeles pag. Oši.

Šaurasmens cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM 4110.

5. Dobeles pag. Bāļas.

Šķēpa smailis, dz. Vīrieša kaps. VVM 4299.

6. Seces pag. Biķernieki.

Vienasmens īsais zobens, dz., s. a. VVM 3061.

7. Dobeles pag. Šķērstaiņi.

Izkapts, dz. Vīrieša kaps. VVM 4597.
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XXX tabula.

Letgaļi.

Vidēja dzelzs laikmeta I posms (400.—600. g.).

1. Vestienas pag. Lejas-Lepi.

Kakla riņķis ar tordētiem galiem, sudr. Depozits. VVM 8300 : 2.

2. Vestienas pag. Lejas-Lepi.

Kakla riņķis ar paresninātiem skaldnotiem galiem, sudr. Depozits.

VVM. 8300 : 5.

3. Krapes pag. Lejas-Oķeni.

Aproce ar pusapaļu šķērsgriezumu, br., s. a. VVM 8217 : 46.

4. Slates pag. Slates valsts mežs.

Aproce, šķērsrievota, br. Sievietes kaps. VVM 5456.

5. Slates pag. Slates valsts mežs.

Aproce ar vāļu galiem, br. Vīrieša kaps. VVM 5464.

6. Sāvienas pag. Šķūnēni.

Aproce ar vidusšķautni, br., s. a. VVM 3791.

7. Slates pag. Slates valsts mežs.

Spieķa adata, dz., s. a. VVM 2166.

8. Slates pag. Slates valsts mežs.

Adata ar važiņu, br. Sievietes kaps. VVM 7861 : 7.
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XXXI tabula.

Letgaļi

Vidēja dzelzs laikmeta II posms. (600.—800. g.)

1. Jaungulbenes pag.

Kakla riņķis ar tordētiem galiem, br., s. a. VVM 1170.

2. Jaungulbenes pag. Biezā jsmn.

Kakla riņķis ar noplacinātiem galiem, br., s. a. VVM 2800.

3. Jaungulbenes pag.

Kakla riņķis ar kāsīša un sedla galiem, br., s. a. VVM—RLB 635.

4. Nautrēnu pag. Smiltaine.

Kakla riņķis ar skaldnotiem kāsīša un sedla galiem, br. Sievietes

kaps IV. VVM 8036 : 2.

5. Kalsnavas pag. Baznīcas krogs.

Aproce ar vāļu galiem, br., s. a. VVM 6976.

6. Nautrēnu pag. Smiltaine.

Vijiņu aproce ar zvaniņu piekariņiem, br. Sievietes kaps. VVM.

7. Aproce ar vāļu galiem, br. VVM.

8. Taurenes pag. Grantsbedres pie pagasta nama.

Aproce ar vidusšķautni, br., s. a. VVM 6486.

9. Kaunatas pag. Veresauka.

Aproce ar dobu vidusšķautni, br. Sievietes kaps. 111. VVM 7452 : 2.
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XXXII tabula.

Letgaļi.

Vidēja dzelzs laikmeta II posms (600.—800. g.)

1. Meņģeles pag. Meņģele.

Vijiņu vainags, br. Sievietes kaps. PV—DM I 2879. c.

2. Jaungulbenes pag. Ušuri.

Krustadata, br., s. a. VVM 7006 : 1.

3. Krimuldas pag. Krimulda.

Spieķa adata ar važiņu un piekariņiem, br., s. a. VVM—RLB 591.

4. Taurenes pag. Grantsbedres pie pagasta nama.

Krustadata, br., s. a. VVM 6484.

5. Krapes pag. Lejas-Oķēni.

Krustadata. Sievietes kaps. VVM 8219 : 2.

6. Lubānas pag. Llčagals.

Pūces sākts, br. ar sudr. platējumu, s. a. PV—DM I 356.

7. Ķeipenes pag. Saliņas.

Stopa sākts ar magoņu galvām, br., s. a. PV—DM I 381.

8. Līvānu miests.

Stopa sākts ar magoņu galvām, br., alvota, s. a. VVM 7910 : 1.

9. Jaungulbenes pag. Jaungulbene.

Važturis ar vijiņu važiņām un zvaniņu piekariņiem, s. a. VVM 1171.

10. Taurenes pag. Grantsbedres pie pagasta nama.

Jostas sprādze, br., s. a. VVM 6481.

11. Ķeipenes pag. Saliņas.

Jostas sprādze, br. PV—DM I 377 b.
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XXXIII tabula.

Letgaļi.

Vidējā dzelzs laikmeta II posms. (600.—800. g.)

Nautrēnu pag. Smiltaine.

Vijiņu vainags, br. Sievietes kaps. VVM.
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XXXIV tabula.

Letgaļi

Vidēja dzelzs laikmeta I—II posms (400.—800. g.)

1. Kalsnavas pag. Baznīckalns.

Sirpis. (Iz., s. a. VVM 5657.

2. Nautrēnu pag. Smiltaine.

Vienasmens īsais zobens, dz. Vīrieša kaps. VVM 8036 : 5.

3. Seces pag. Biķernieki.

Šķēpa smailis, dz., s. a. VVM 3065.

-1. Slates pag. Slates valsts mežs.

Šaurasmens cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM 5501.

5. Baižkalna pag. Upmaļi.
Šaurasmens cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM 5381.

6. Ābeļu pag. Kļāviņi.

Kaplis, dz., s. a. VVM 7488 : L

7. Slates pag. Slates valsts mežs.

Šķēpa smailis. dz., s. a. VVM 2181.

8. Slates pag. Slates valsts mežs.

Šķēpa smailis, dz., s. a. VVM 2125.
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Latvija
vidējā

dzelzs

laikmetā..



R. Šnore.

9.—12. gadsimteņi pēc Kr.



70

XXXVI tabula.

Kurši.

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Bunkas pag. Bunkas mž.

Kakla riņķis ar uzvērtām vijiņām, br. Vīrieša kaps. VVM 8140 :2.

2. Talsu Vilkumuižas ezers.

Kakla riņķis, divkāršs, vīts, br., s. a. VVM 8572 : 1.

3. Talsu Vilkumuižas ezers.

Kakla riņķis, masīvs, vīts, ar cilpu galiem, br., s. a. VVM 5914.
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XXXVII tabula.

Kurši

Vēlais dzelzs laikmets (800—1200. g.)

1. Bunkas pag. Bunkas muiža.

Pakavsakts ar skaldnotiem galiem, br., s. a. VVM 8139 : 13.

2. Priekules pag. Mazdriviņi.

Pakavsakts ar skaldnotiem galiem, br. Vīrieša kaps. VVM—PV 15312.

3. Raņķu pag. Irbes.

Pakavsakts ar savienotiem rombveidīgiem galiem, br., s. a. VVM

7088 : 3.

4. Raņķu pag. Irbes.

Krustveidīga sākts, br., s. a. VVM 7688: 4.

5. Valtaiķu pag. pilskalns.

Stopa-šķēršu sākts, br., alvota, s. a. VVM 8555.

6. Piltenes pag. Pasilciems.

Pakavsakts ar zvērgalvu galiem, br., s. a. PV—DM 111 170.

7. Snēpeles pag. Pilenieki.

Vairoggredzens, br., s. a. VVM—PV 15130.

8. Zlēku pag.

Vairoggredzens. br., s. a. PV—DM 111 290.

9. Zlēku pag.

Gredzens ar imitētu tordējumu priekšpusē, br., s. a. PV—DM 198.

10. Virbu pag. Veģi.

Spirālgredzens, br. Sievietes kaps. VVM—PV 15584.

11. Zlēku pag.

Kuršu tipa lentas aproce, br., s. a. PV—DM 111 197.

12. Cīravas pag, Vecvagari.

Kuršu tipa lentas aproce, br., s. a. VVM—PV 17200.

13. Bunkas pag. Bunkas muiža.

Masīva aproce, br. Vīrieša kaps. VVM 8140 :0.

14. Raņķu pag. Irbes.

Aproce ar zvērgalvu galiem, br., s. a. VVM 7088 : 2.
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XXXVIII tabula.

Kurši.

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Raņķu pag. Kapenieki.

Miniatūrs nazis, dz. Vīrieša kaps. VVM 7637 :3.

2. Raņķu pag. Kapenieki.

Miniatūra izkapts, dz., s. a. VVM 7688 : 16.

3. Kazdangas pag.

Jostas sadalītājs ar 3 apkalumiem, br., s. a. VVM 1196.

4. Ivandes pag. Lielīvande.

Miniatūrs ceļu dēlītis, br., s. a. VVM 738.

5. Užavas pag. Silmalciems.

Miniatūra pakavsakts ar važiņu, br. Sievietes kaps. VVM—PV 17598.

6. Raņķu pag. Kapenieki.

Piekariņš pie važiņas, br. Sievietes kaps. VVM 7633 : 22.

7. Raņķu pag. Kapenieki.

Ceļu nazītis, br. Sievietes (?) kaps. VVM 7624 : 17.

8. Raņķu pag. Kapenieki.

Miniatūrs platasmens cirvis, dz., s. a. VVM 7629 : 8.

9. Talsu Vilkumuižas ezers.

lemauktu siksnu sadalītājs, br., s. a. VVM 8571 : 873.

10.-—11. Užavas pag. Silmalciems.

Zobena roktura poga un šķērši, br., s. a. VVM—PV 17276.

12. Kazdangas pag.

Atsvariņš, br., s. a. VVM 1192.

13. Raņķu pag. Kapenieki.

Atsvariņš, br. Vīrieša kaps. VVM 7435 : 10.

14. Raņķu pag. Kapenieki.

Jostas sprādze, br. Sievietes kaps. VVM 7044 :8.

15. Priekules pag. Mazdriviņi.

Miniatūrs māla podiņš. Sievietes kaps. VVM—PV 15317.

10. Lietuvas Apoles kapi.

Dzeramais rags ar bronzas malas apkalumu, s. a. VVM 8511 : 1.

17. Gramzdas pag. Dārznieki.

Zobena maksts uzgalis, br., s. a. VVM—PV 17104.
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XXXIX tabula.

Kurši

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

Raņķu pag. Kapenieki.

Svari un atsvariņi, br. Vīrieša kaps. VVM 7618 : 13.
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XL tabula.

Kurši.

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Asītes pag. Misiņkalns, Gravenieki.

Divasmens zobens ar bronzas pogu un šķēršiem, dz., s. a. VVM 8468.

2. Zlēku pag. Priednieki.

Dzirkles, dz., s. a. VVM 7893 : 10.

3. Raņķu pag. Kapenieki.

īlens, dz. Sievietes (?) kaps. VVM 7011 :4.

4. īvandes pag. Lielīvande.

Bultas gals, dz., s. a. VVM 495.

5. Kazdangas pag. Soģi.

Bultas gals. dz., s. a. VVM 7473.

0. Gramzdas pag. Dārznieki.

Šautras gals. dz. Vīrieša kaps. VVM 7580 :1.

7. Bunkas pag. Bunkas muiža.

Šķēpa gals, dz., s. a. VVM—PV 15905.

8. Virbu pag. Veģu kapi.

Šķiltava, dz. Vīrieša kaps. VVM—PV 15581.

9. Raņķu pag. Kapenieki.

Šķiltava, dz., s. a. VVM 7045: 25.

10. Talsu pilskalns.

Galodiņa, akmens. TA IV 189 : 15.

11. Virbu pag. Veģu kapi.

Platasmens cirvis, dz. Vīrieša kaps. VVM—PV 15002.

12. īvandes pag. Lielīvande.

Uzmavas šķēps, dz., s. a. VVM 385.

13. Talsu Vilkumuižas ezers.

Āvas cirvis, dz., s. a. VVM 8326 : 101.

14. Virbu pag. Veģu kapi.

Nazis, dz., s. a. VVM—PV 15011.

15. Raņķu pag. Kapenieki.

Sedlu kāpslis, dz., s. a. VVM 7845 : 1.

10. Zlēku pag. Priednieki.

lemauktu laužņi, dz., s. a. VVM 7893 : 13.

17. Talsu pilskalns.

Stangas, dz. TA 111 107 : 2.
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XLI tabula.

Zemgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800—1200. g.).

1. Vecsaules pag. Čapāni.

Trīskāršs kakla riņķis ar kāšu galiem, br. KM 1254 : 1.

2. Vircavas pag.

Kakla riņķis ar kāšu galiem, br., s. a. KM 2065 : 1.

3. Dobeles pag. Šķērstaiņi.

Kakla riņķis, tordēts, ar pogas un cilpas galiem, br., s. a. VVM 3068.

4. Mežotnes pag.

Kakla riņķis ar paresninātiem galiem, br., s. a. KM 435.
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XLII tabula.

Zemgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800—1200. g.).

1. Jaunsvirlaukas pag. Ciemalde.

Važiņu rota ar 2 krustadatām un starplocekli, br. Sievietes kaps. KM

XVIII : 1.

2. Dobeles pag. Šķērstaiņi.

Trīsstūra adata, br. Sievietes kaps. VVM 4418.

3. Mežotnes pag. Kugrēni.

Krustadata, br., s. a. VVM 6106.

4. Mežotnes pag. Kugrēni.

Kiņķadata, br. Vīrieša kaps. VVM 6105.

5. Vecsaules pag. Čapāni.

Ažūra sākts, br. KM XII, 08.

0. Vecsaules pag. Čapāni.
Ažūra ripas sākts, br. KM XII, 07.

7. Vecsaules pag. Čapāni.

Pakavsakts ar zvērgalvu galiem, br. KM XII, 70.

8. Jaunsvirlaukas pag. Ciemalde.

Pakavsakts ar daudzskaldnainiem galiem, br., s. a. KM 1094.

9. Vecsaules pag. Čapāni.
Stopa-šķēršu sākts, br., alvota, s. a. KM 911.

10. Jaunsvirlaukas pag. Ciemalde.

Pakavsakts ar daudzskaldnainiem galiem, br. Vīrieša kaps. KM

XVIII, 4.
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XLIII tabula.

Zemgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800—1200. g.).

1. Dobeles pag. Šķērstaiņi.

Spirālgredzens, br. Sievietes kaps. VVM 4424.

2. Dobeles pag. Šķērstaiņi.

Piesis, br. Vīrieša kaps. VVM 4338.

3. Codes pag. Jumpravmuiža.

Gredzens ar dubultspirālēm, s. a. PV.

4. Jaunsvirlaukas pag. Ciemalde.

Spirālaproce, br. Vīrieša kaps. KPM XVIII, 2.

5. Codes pag. Jumpravmuiža.

Gredzens ar platu vidus plāksnīti, br., s. a. PV.

0. (Lodes pag. Jumpravmuiža.

Masīva aproce, br. Vīrieša kaps. PV.

7. Bukaišu pag.

Aproce ar zvērgalvu galiem, br., s. a. VVM—RLB 218.
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XLIV tabula.

Zemgaļi.

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Bauskas pag. Čunkani.

Uzmavas šķēps, dz. Vīrieša kaps. VVM—PV 17094.

2. Jaunsvirlaukas pag. Ciemalde.

Uzmavas šķēps, dz. Vīrieša kaps. KM XVIII :9.

3. Bauskas pag. Čunkāni.

Vienasmens zobens, dz. Vīrieša kaps. VVM—PV 17093.

4. Daugmales pag. Daugmales pilskalns.

Bultas gals, dz. H 31.

5. Daugmales pag. Daugmales pilskalns.

Bultas gals ar atskabargām, dz. V 409.

0. Daugmales pag. Daugmales pilskalns.

Šķiltavas, dz. E 089.

7. Daugmales pag. Daugmales pilskalns.

Dzirkles, dz. E 213.

8. Dobeles pag. Šķērstaiņi.

Izkapts, dz. Vīrieša kaps. VVM 4530.

9. Daugmales pag. Daugmales pilskalns.

Ledus piesis, dz. A., 201.

10. Daugmales pag. Daugmales pilskalns.

Piesis, dz. E 722.

11. Bauskas pag. Čunkāni.

Uzmavas kalts, dz. Vīrieša kaps. VVM—PV 17095.

12. Jaunsvirlaukas pag. Ciemalde.

Kaplis, dz. Sievietes kaps. KM 1141.

13. Lielauces pag. Dobeskalnu plsk. mājas.

Vārpstas skriemelis, smilšakmens, s. a. VVM 8027 : 7.

14. Vecsaules pag. Čapāni.
Platasmens cirvis, dz., s. a. KM 104.
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XLV tabula.

Zemgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800—1200. g.).

Salgales pag. Rijnieki.

10./11. gs. sudraba monētu depozits. VVM—PV 16512—16552.

(Augšā centrā sudraba kakla riņķis ar sedla un kāša galiem, zemāk spi-

rālveidīgi salocīti kalti sudraba stienīši, apakšējā rindā lieti sudraba stienīši.)
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XLVI tabula.

Letgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Sakstagala pag. Aizezeri.

Kakla riņķis ar četrskaldnainiem galiem, br. Sievietes kaps. VVM

8200 : 5.

2. Pļaviņu pag.

Kakla riņķis ar sedla un kāša galu, sudraba, s. a. PV—DM I 193a.

3. Sakstagala pag. Aizezeri.

Kakla riņķis ar paplašinātiem galiem un mēlītēm, br. Sievietes kaps.

VVM 8200 : 1.

4. Kārļu pag. Ainava.

Lociņa važturis ar važiņām, br. Sievietes kaps. VVM 3325.

5. Mērdzenes pag. Dzērves.

Kakla rota no kauri gliemežvākiem un bronzas zvārguļiem. VVM

8210 : 25.
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XLVII tabula.

92

Letgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Liepkalnes pag. Ķesteri.

Jostas sprādze, br. Vīrieša kaps. VVM 7870 : 10.

2. Priekuļu pag. Kampi.

Piekariņš-zirdziņš ar mēlītēm, br. Vīrieša kaps. VVM 597.

3. Lubānas pag. Līčagals.

Jostas sadalītājs ar zvārgulīti, br. Sievietes kaps. VVM 4959.

4. Jāsmuižas pag. Maskeviciški.

Piekariņš-ķemmīte, kaula. Sievietes kaps. VVM 7400 :2.

5. Lēdmanes pag. Bedrītes.

Piekariņš-krustiņš, br., s. a. VVM 0020.

6. Kārļu pag. Ainava.

Piekariņš, ripasveidīgs, br., alvots. Sievietes kaps. VVM 3283.

7. Kalsnavas pag. Daktiņi.

Piekariņš-krustiņš, br., emaljēts, s. a. VVM 1507.

8. Mērdzenes pag. Dzērves.

Stopa sākts ar magoņgalvu galiem, br., s. a. VVM—PV 16861.

9. Kalsnavas pag. Veckalsnava.

Pakavsakts ar magoņgalvu galiem, br., s. a. PV—DM I 2030.

10. Mērdzenes pag. Dzērves.

Pakavsakts ar atrotītiem galiem, br., s. a. VVM—PV 16804.

11. Bukmuižas pag. Nipera jsmn.

Pakavsakts ar atrotītiem galiem, br., s. a. VVM 8151 : 3.

12. Mērdzenes pag. Dzērves.

Pakavsakts ar skaldnotiem galiem, br. Vīrieša kaps. VVM 8209 :3.

13. Patkules pag.

Pakavsakts ar skaldnotiem galiem, br., s. a. VVM 7404 : 2.

14. Priekuļu pag. Kampi.

Pakavsakts ar četrkantainiem galiem, br. Vīrieša kaps. VVM 009

15. Galgauskas pag.

Pakavsakts ar zvērgalvu galiem, — s. a. PV—DM I 1312.
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XLVIIF tabula.

Letgaļi.

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Kaunatas pag. Veresauka.

Spirālgredzens, br., s. a. VVM 7459 : 10.

2. Kaunatas pag. Rikopole.

Gredzens ar vītu priekšpusi, br., s. a. VVM 7700 : 0.

3. Smiltenes pag.

Gredzens ar vītu priekšpusi un ieliktu filigrānu, sudraba, s. a. VVM

7291 : 3.

4. Mērdzenes pag. Dzērves.

Spirālgredzens, br. Sievietes kaps. VVM 8210 : 22.

5. Bukmuižas pag. Novomislas mž.

Izdobta aproce, br., s. a. VVM 278.

6. Grostonas pag. Ļaviņa jsmn.

Spirālgredzens ar mēlītēm, br., s. a. VVM 2819.

7. Kalsnavas pag. Veckalsnava.

Gredzens ar vidus plāksnīti, br. PV—DM I 2018.

8. Ludzas Odu kalns.

Izdobta aproce ar sašaurinātiem galiem, br. Sievietes kaps. VVM

7709 :5.

9. Sakstagala pag. Aizezeru s.

Aproce ar zvērgalvu galiem, br. Sievietes kaps. VVM 8200 : 10.

10. Ludzas Odu kalns.

Manšetveidīga aproce, br. Sievietes kaps. VVM 7709 :3.

11. Jaunpiebalgas pag.

Aproce ar zvērgalvu galiem, br. VVM 1097.

12. Mērdzenes pag. Dzērves.

„Karavīra" aproce, br. Vīrieša kaps. VVM 8205 :2.

13. Priekuļu pag. Kampi.

Spirālaproce, br. Sievietes kaps. VVM 622.

14. Liepkalnes pag. Ķesteri.

Masīva aproce ar šķgr. puslodveidīgiem galiem, br. Vīrieša kaps.

VVM 7870 : 0.
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XLIX tabula.

Letgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Kapiņu pag. Kristapeni.

Vārpstas skriemelis, smilšakmens. Vīrieša (?) kaps. VVM 7096 : 11.

2. Maltas pag.

Makšķeres āķis, br., s. a. VVM 2599.

3. Līvānu pag. Veiguri.

Šķiltava, dz., s. a. VVM 8104 : 30.

4. Aizkraukles pag.

Sirpis, dz., s. a. PV—DM I 2902.

5. Jāsmuižas pag. Maskeviciški.

Ceļu dēlītis, kaula. Vīrieša kaps. VVM 7339 : 19.

0. Kapiņu pag. Kristapēni.

Nazis, dz. Sievietes kaps. VVM 7000 : 5.

7. Bukmuižas pag. Nipera jsmn.

Naža spals ar dz. naža fragmentu, kaula, s. a. VVM 8151 : 12.

8. Kapiņu pag. Kristapēni.

Naža maksts uzgalis, br., s. a. VVM 6292.

9. Vecgulbenes pag. Pērļu kalns.

Arkla lemesis, dz., s. a. VVM 2220.

10. Kārļu pag. Ainava.

Dunča maksts, āda, inkrustēta ar bronzu. Sievietes kaps. VVM 3339.

11. Pildas pag. Veršenci.

Kaplis, dz., s. a. VVM 2586.
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L tubula.

Letgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

1. Vecpiebalgas pag.

Uzmavas šķēps, dz., s. a. PV—DM 1 1213.

2. Kapiņu pag. Kristapēni.

Šautras gals ar atskabargu, dz. Vīrieša kaps. VVM 7068 :2.

3. Aizkraukles pag.

Šautras gals ar atskabargām, dz., s. a. PV—DM 1 712.

4. Kokneses pag. Pasta muiža.

ledzītņa šķēps, dz., s. a. PV—DM I 1475.

5. Latvija.

Vienasmens zobens, dz., s. a. VVM 3683.

6. Kokneses pag.

Vienasmens zobens, dz., s. a. PV—DM I 851.

7. Kaunatas pag. Rikopole.

Piesis, br. Vīrieša kaps. VVM 7761 :6.

8. Preiļu pag.

Šaurasmens cirvis, dz., s. a. PV—DM IV 102.

9. Priekuļu pag. Pilas.

Platasmens cirvis, dz., s. a. VVM 463.
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LI tabula.

100

Letgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800.-1200. g.).

Kaunatas pag. Rikopole.

Vijiņu vainadziņš ar bizi un piekariņiem un vijiņu kakla rota ar piekari-

ņiem. VVM 7753 : 1, 2.
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LII tabula.

Letgaļi

Vēlais dzelzs laikmets (800.—1200. g.).

Stāmerienas pag. Annas muiža.

Villaine ar bronzas riņķīšu izrotājumu, rekonstrukcija. VVM 6354.
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Latvijas
zemes
vēlā

dzelzslaikmeta
beigās.

A.

KURŠU:
I.

Ziemeļkursa
ar

apgabaliem:
a)

Ventavu,
b)

Bandavu
un

c)

Piemari.
II.

Duvzare.
III.

Zeme
starp

Skrundu
un

Zemgali.
IV.

Ceklis.
V.

Dienvidkursa
ar

apgabaliem:

a)

Megavu
un

b)

Pilsātu.
VI.

Ziemeļkuršu

jauniekaŗotā
province,

senāka

Lībiešu
zeme

(Vanēnija),
ar

Lībiešu

novadiem
austrumu
daļā.

B.

ZEMGAĻU:
VII.

Silene.
VIII.

Žagare.
IX.

Dobe.
X.

Spārnene.
XI.

Tērvete.
XII.

Dobele.
XIII.

Upmale.

C.

LETGAĻU:
XIV.

Imeriešu
zeme.
XV.

Tālava.
XVI.

Latgale

(Jersikas

karaļvalsts)
ar

a)

Autīnas,
b)

Cesvaines,
c)

Ludzas,
d)

Jersikas,
c)

Dignājas
(Sēlas)

apgabaliem.

I).

KRIEVU:
XVII.

Kokneses

karaļvalsts
ar

a)

Kokneses
latviešu,
b)

Aizkraukles-Lielvārdes
latviešu-lībiešu,
c)

Daugavas
līrbiešu
un

d)

sēļu

apgabaliem.

R.

LĪBIEŠU:
XVIII.

Lībija.
XIX.

Idumeja
ar

latviešu-Lībiešu
iedzīvotājiem.

IEVĒROJAMĀKĀS
PILSĒTAS.
1.

Pilsets

(Klaipēda).
2.

Impilta.
3.

Apule.
4.

Jfirpils.
5.

Kuldrga.
6.

Mežotne.
7.

Tērvete.
8.

Rakte.
9.

Dobele.
10.

Zemgaļu
osta

11.

Trikāta.

12.

Vijciems.
13.

Cesvaine.
14.

Jersika.
15.

Dignāja.
16.

Ludza.
17.

Autīna.
18.

Beverīna.



Ad. Karnups.

13—17. gadsimteņi.



LIV tabula

Letgaļi

13. gadsimtenis.

l. Ciblas pag. Ciblas kalns.

Piekariņš, sudr. VVM 7781 : 20.

Ikšķiles baznīca.

Piekariņš, br. VVM 1844.

.'i. .Jaunpiebalgas pag.

Spirālgredzens, br. VVM 3070.

I I kšķiles baznīca.

Gredzens, br. VVM 4787.

5. Dzelzavas pag. Strūgu kalns. 0. kaps.

Vairoggredzens, br. VVM 7378 : 1.

(i. Ciblas pag. Ciblas Kalns.

Piekārtus, sudr. VVM 7781 :19.

7. Jaunpiebalgas pag.

Piekariņš, br VVM 3071.

8. Ikšķiles baznīca. 52. kaps.

Piekariņš ar zvārgulīšiem, br. VVM 4050.

9. Pitles pag.

Gredzens, br. VVM 1147.

10. Ikšķiles baznīca.

Piekariņš, br VVM 4018.

ii Ikšķiles baznīca.

Piekariņš, br. VVM 4785.

12. Ikšķiles baznīca.

Piekariņš, br VVM 4700.

13. Ikšķiles baznīca.

Važluris. br. VVM 4842.

14. Dzelzavas pag. Slrugii kalns.

Gredzens, br. VVM 8308: 6.

15. Kalsnavas pag. Dakliņi.

Gredzens, br. VVM 1515.

10. Dzelzavas pag. Slrūgu kalns. 15. kaps.

Gredzens, br. VVM 8308 : 7.

17. Dzelzavas pag. Strūgu kalns. 15. kaps.

Gredzens, br. VVM 8308: 5.
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LV tabula

Kurši un letgaļi.

13.—15. gadsimteņi.

1. Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Cirvis, dz. VVM 7377 : l.

2. Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Šķiltava, dz. VVM 7383 : 6.

3. Bērzmuižas pag.

Cirvis, dz. VVM 7970 : 3.

4. Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Sprādze, dz. VVM 7383 : 5.

5. Veclaicenes pag.

Cirvis, dz. RLB 631.

0. Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Šķēps, dz. VVM 7375 : 6.

7. Ikšķiles baznīca. 3. kaps.

Nazis, dz. VVM 4616.

8. Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Šķēps, dz. VVM 7383 : 1.

9. Kuldīga.

Šķēps ar atkarpi, dz. VVM 8467 : 10.

10. Kuldīga.

Šķēps, dz. VVM 8467 : 7.

11. Kuldīga.

Cirvis, dz. VVM 8467 : 5.

12. Kuldīga.

Cirvis, dz. VVM 8467 : 4.
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LVI tabula.

Kurši

13.—16. gadsimteņi.

1. Klosteres pag. Vec-Lepji.

Pakavsakts, br. VVM 7480 : 2.

2. Misas pag. Kļavu mājas.

Jostas fragments. Āda ar bronzas nagliņām. PV 10070.

3. Klosteres pag. Vec-Lepji.

Burbuļu sakls, br. VVM 7480 : 7.

4. Krotes pag. Kliņģerbedres.

Jostas sprādze, br. VVM 7535 : 5.

5. Cīravas pag.

Pakavsakts, br. VVM 870.

6. Aizpute.

Riņķa sākts, br. VVM 7833 : 6.

7. Zlēku pag. Ečkalni.

Riņķa sākts, br. VVM 7892 : 2.

8. Kursīšu pag. Akmeņdziras.

Riņķa sākts, br. VVM 7517 : 1.

9. Zlvku pag. Ečkalni.

Pipes galviņa, br. VVM 7892 : 1.

10. Valgales pag. Vārvikas.

Riņķa sakls, br. PV 10590.

11. Kuldīgas pag. Mēru kapi. 3. kaps.

Burbuļu sākts. Apzeltīts sudrabs. VVM 7916.

12. Kuldīgas pag. Mēru kapi. 2. kaps.

Sleņģene, br. VVM 7915 : 1.
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LVII tabula.

Letgaļi.

13.—15. gadsimteņi.

1. Krustpils pag.

Aproce, br. VVM 8105 : li

2. Zaubes pag. Bērzmuiža.

Pakavsakts, br. VVM 7972 : 1.

3. Ciblas pag. Ciblas kalns.

Pakavsakts, br. VVM 7781 : 11.

4. Ikšķiles baznīca.

Pakavsakts, br. VVM 4807.

5. Bērzaunes pag. Prieškāni.

Pakavsakts, br. VVM 3811.

6. Kalsnavas pag. Daktiņi.

Lentas aproce, br. VVM 1502.

7. Jaunpiebalgas pag.

Spirālaproce, br. VVM 3967.

8. Kalsnavas pag. Daktiņi.

Lentas aproce ar zvēru galvām, br. VVM 1496.

9. Savrupatradums.

Aproce, br. VVM 3047.

10. Savrupatradums.

Pakavsakts, br. VVM 3966.

11. Ikšķiles baznīca. 103. kaps.

Pakavsakts, br. VVM 4094.

12. Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Pakavsakts, br. VVM 7378 : 4.

13. Vec-Laicenes pag.

Pakavsakts, br. RLB 619.

14. Kalncempju pag. Uranaži.

Pakavsakts, br. VVM 3806.

15. Vec-Laicenes pag.

Pakavsakts, br. RLB 620.
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LVIII tabula.

Letgaļi

13.—15. gadsimteņi.

1. Stamerienes pag. Annas muiža.

Sākts, br. RLB 665.

2. Bērzpils pag.

Sākts, br. VVM 8044 : 24.

3. Bērzpils pag.

Sākts, br. VVM 8044 : 25.

4. Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Sākts, br. VVM 7375 : 9.

5. Ciblas pag. Ciblas kalns.

Ripassakts, br. VVM 7781 : 1.

0. Ikšķiles baznīca.

Saktiņa. sudr. VVM 4756.

7. Bērzaunes pag.

Sākts, br. RLB 1024.

8. Zaubes pag. Bērzmuiža.

Sākts, br. VVM 7980 : 8.

9. Ikšķiles baznīca.

Riņķa sākts, br. VVM 4682.

10. Ikšķiles baznīca.

Riņķa sākts, br. VVM 4022.

11. Salaspils pag.

Sākts, br. VVM 8010 : 2.

12. Ikšķiles baznīca. 63. kaps.

Sprādze, dz. VVM 4674.
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1,1 \ tabula.

116

Letgaļi

14. gadsimtenis.

Dzelzavas pag. Strūgu kalns.

Jaunavas vainags; uz drēbes uzšūtas pērlītes un sīkas bronzas spirālītes.

VVM 8308 : 20.
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LX tabula.

Letgaļi

13.—16. gadsimteņi.

1. Ciblas pag. Ciblas kalns.

Kakla rota; pērlītes un bronzas zvārgulīši. VVM 7781 :21.

2. Stāmerienes pag.

Kaķla rota; bronzas zvārgulīši un lapiņas. RLB 645.

3. Stukmaņu pag.

Kakla rota; kauri gliemeži, bronzas zvārgulīši un lapiņas.
VVM 1611, 1622.

4. Dūres pag. Lejas Poļi.

Kakla rota; pie bronzas važiņas dažādas ordeņa un Livonijas 16. gs.

sidraba monētas. VVM 6401.



119



120

LXI tabula.

Letgaļi

16. gadsimtenis.

1. Paies pag.

Riņķa sākts, sudr. VVM 1126.

2. Pāles pag.

Sākts ar akmeņiem, br. VVM 1136.

3. Ropažu pag.

Riņķa sākts, sudr. 1) 83/20.

4. Turaidas pag.

Sirds saktiņa, sudr. VVM 6017.

5. Pāles pag.

Lāča zobs — piekars. VVM 1153.

6. Pāles pag.

Sirds saktiņa, sudr. VVM 1137.

7. Dūru pag. Lejas Poļi.

Gredzens, br. VVM 6420.

8. Dūru pag. Lejas Poļi.

Gredzens, br. VVM 6412.

9. Dūru pag. Lejas Poļi.

Gredzens, br. VVM 6423.

10. Dūru pag. Lejas Poļi.

Gredzens, br. VVM 6410.

11. Dūru pag. Lejas Poļi.

Gredzens, br. VVM 6413.

12. Pāles pag.

Burbuļu sākts, br. VVM 1127.

13. Pāles pag.

Riņķa sākts, br. VVM 1124.
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LXII tabula.

122

Letgaļi

17. gadsimtenis.

1. Katlakalna pag. Maz-Jumprava.

Riņķa sākts, sudr. D 10/1858.

2. Salaspils.

Sākts ar piekariņiem un krāsainiem akmeņiem. Sudr., zeltīta. VVM

18453.

3. Katlakalna pag. Maz-Jumprava.

Burbuļu sākts, sudr. D 9/1858. *

4. Katlakalna pag. Maz-Jumprava.

Sākts ar akmeņiem. Sudr., zeltīta. D 8/1858.

5. Katlakalna pag. Maz-Jumprava.

Burbuļu sākts, sudr. D 9/1858.

6. Līgatnes pag. Ķempji.

Burbuļu sākts, sudr. Otrā pusē ieraksts: ILSE WEWER 1638.

D 37/1892.

7. Līgatnes pag. Ķempji.

Burbuļu sākts, sudr. D 48. A 3.
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SAMI tabula.

124

Letgaļi

17. gadsimtenis.

1. Līgatnes pag. Ķempji.

Pakavsakts, sudr. 1) 1892.

2. Līgatnes pag. Ķempji.

Gredzens, sudr. D 1892.

3. Līgatnes pag. Ķempji.

Sākts ar akmeņiem, sudr. 1) 1892.

4. Līgatnes pag. Ķempji.

Sākts ar akmeņiem, sudr. D 1892.

5. Līgatnes pag. Ķempji.

Gredzens, sudr. D 1892.

6. Līgatnes pag. Ķempji.

Gredzens, sudr. D 1892.

7. Līgatnes pag. Ķempji.

Gredzens, sudr. D 1892.

8. Līgatnes pag. Ķempji.

Sākts piekariņš, sudr. D 1892.

9. Līgatnes pag. Ķempji.

Sākts piekariņš, sudr. D 1892.

10. Līgatnes pag. Ķempji.

Piekariņš, sudr. D 1892.

11. Līgatnes pag. Ķempji.

Burbuļu sākts, sudr. 1) 1892.

12. Līgatnes pag. Ķempji.

Burbuļu sākts, sudr. I) 1892.
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Latvija
16.

gadsimtenī.



127

Saīsinājumi.

br. — bronza,

dz. — dzelzs,

sudr. — sudrabs.

VVM — Valsts vēsturiskais mūzejs.

PV — Pieminekļu valde.

KM — Kurzemes provinces mūzejs.

RLB — Rīgas latviešu biedrība,

s. a. — savrupatradums.
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