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I. Senvietas.

Izbraucot no Rīgas dienvidu virzienā, mēs

braucam cauri plašam purvāju novadam, kurā kon-

statējamas tikai akmens laikmeta senvietas; Vēlā-

kos aizvēstures posmos šis novads bijis neapdzī-
vots un izmantots vienīgi medībām un zvejai.

Šis novads nav pieskaitāms senajai Zemgalei,

jo, kā to liecina Atskanu chronika (Mitovve... liget

vor semegallen lant), tad Zemgale sākas aiz Jelga-
vas. Apskatīsim īsumā Zemgales aizvēsturisko at-

tīstību.

Jau sākot ar agro dzelzs laikmetu (I.—IV. g.

s. pēc Kr.) Latvijā baltu kultūras novadā novēro-

jamas 3 kultūras grupas, kuras uzrāda zināmas

īpatnības gan apbedīšanas veidā, gan priekšmetu
formās. Tālākā attīstība rāda, ka šeit meklējami

pirmsākumi vēlāko latviešu cilšu — kuršu, zemgaļu
un letgalu kultūrai.

Zemgale agrā dzelzs laikmetā ietilpst t. s. uz-

kalniņu kapu kultūras rietumu novadā. Mirušie

apbedīti lēzenos 5—15 m diam. lielos uzkalniņos.
Uzkalniņu uzbūve nav gluži vienveidīga. Sasto-

pami uzkalniņi ar akmens iežogojumu uzkalniņa pa-

kājē (Ezeres pag. Andziņi), bez akmens riņķa (lies

pag. Gailīši) un uzkalniņi ar akmens segumu

(Zantē).

Kā raksturīgs Zemgales agrā dzelzs laikmeta

uzkalniņa paraugs atzīmējams kapu uzkalniņš lies

Gailīšos, kuru 1930. g. izpētīja prof. H. Moora.

1,25 m augstam uzkalniņam bij 14.75 rfl liels dia-

metrs. Uzkalniņā konstatēti 13 apbedījumi, kuri



4

atradās 45—85 cm dziļumā, tā tad virs pirmatnējās
zemes virsmas. Kapi orientēti dažādi, rietum-

austrumu virzienam pārsvarā esot. Ģindeņu galv-
un kājgalā novietoti akmeņi. Kapi bagāti senlietām.

Atrasti kakla riņķi 'ar sēņu un konu galiem, kakla

riņķi ar tauru galiem, aproces, ripas un riteņgalvu

adatas, mēnesveidīgie piekariņi un lielākā skaitā

saktis, kas tieši raksturīgas rietumu uzkalniņu ka-

piem. No ieročiem un darba rīkiem atzīmējami uz-

mavas cirvji, šķēpi un kapļi. Apbedījumi attiecas

uz laiku no 2.—5. g. s. pēc Kr., pie kam novērots,

ka vecākie apbedījumi atrodas dziļāki, bet jaunākie
tuvāk uzkalniņa virsmai. Bagātie atradumi uzkal-

niņā norāda uz ciešiem sakariem ar Lietuvas rie-

tumu novadu un Rītprīīsiju, ar ko Zemgales agrais

dzelzs laikmets arī atšķiras no uzkalniņa kapu

austrumnovada, kuru šīs rietumu ietekmes skārušas

ļoti mazā mērā. Apbedīšana uzkalniņos turpinās

vēl vidējā dzelzs laikmetā (400.—800. g.) sākumā,

bet sākot ar 5. g. s. Zemgalē, kā arī pārējos baltu

kultūras novados konstatējama pārēja uz citu kapu
formu — līdzeniem ģindeņu kapiem. Zemgalē pē-

dējā laikā konstatēti un pa daļai arī izplatīti lielākā

skaitā plaši līdzenie kapu lauki.

Mirušie apbedīti 30 cm līdz 1 m dziļās kapu
bedrēs. Kapu orientācija dažāda. Kapu pildījumā
bieži novērojamas ogles un deguma plankumi, kas

norāda uz uguns rītiem, kas izpildīti mirušo ap-

bedot.

Vidējā dzelzs laikmeta pirmā posmā (400.—

600. g.) archaioloģiskais materiāls blakus vecajām

jau agrā dzelzs laikmetā sastopamām formām uz-

rāda arī jaunas senlietu formas, kuras pa daļai at-

vasināmas no Rietumlietuvas, Zāmlandes un

Klaipēdas novada. Zemgale šinī laikā sāk izveido-

ties par ievērojamu kultūras centru, kurš lielā mērā
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ietekmē pārējos novadus ziemeļos un austrumos.

Tāpat kā agrā dzelzs laikmetā, arī tagad starp rotu

lietam galvenā loma piekrīt kakla riņķiem, tikai

kakla riņķu formas ir citas. Raksturīgi šim laikam

ir kakla riņķi ar masīviem, paresninātieni, pamīšus

saliktiem galiem, sākumā ar apaļu šķērsgriezumu,
vēlāk pārsvarā ar mazliet noplacinātiem un skald-

ņotiem galiem. lecienītas ir smagas masīvas ap-

roces ar vālu galiem un aproces ar augstu vidus

šķautni. Jaunas ir arī rotu adatu formas, no kurām

atzīmējamas adatas ar konu galvām un ar trīsstūra

galvām. Tipiskas šī laika saktis ir stopu saktis ar

lāpstas pēdu un gredzenotās stopu saktis. Vīriešu

kapos tagad sastopami jostu piederumi — sprādzes

un apkalumi.

Kapi sevišķi bagāti dzelzs ieročiem un darba

rīkiem — uzmavas cirvjiem un kapļiem, dažāda

veida šķēpu galiem, nažiem, sirpjiem un izkaptīm.

Vidējā dzelzs laikmeta otrā posmā (600.—
800. g.) minētām senlietām pievienojas dažas jaunas

formas, kuras savā tālākā izveidojumā tad ir rak-

sturīgas jaunākam dzelzs laikmetam.

Raksturīgi Zemgales vidējam dzelzs laikmetam

ir t. s. senlietu depozīti.

1869. gadā Koku muižā, netālu no Dobeskalna

atrasti noguldīti apm. \% pēdas dziļumā vairāk kā

1200 priekšmeti, to starpā apm. 472 šķēpi, 131 cir-

vis, apm. 60 šķiltavu akmeņi, aproces, saktis, ragu

apkalumi un daudz un dažādu priekšmetu fragmenti.

Netāl no tās pašas vietas, Līgotnes mājās,

1930. g. atrasts otrs mazāks depozīts: 1 sudraba

kakla riņķis, 20 sprādzes, 1 raga apkalums, 7 naži,

7 šķiltavu akmeņi, 9 galodiņas, 28 šķēpi un dažādi

kaulu izstrādājumu fragmenti.
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Līdzīgi noguldījumi atrasti Zemgale arī Kalna-

muiža un Vecmokās.

No pēdējā laikā izpētītiem kapu laukiem mi-

nāmi: Tērvetes novadā: vidējā dzelzs laikmeta

kapu lauks Tērvetes p. Lejniekos un kapu lauks

Tērvetes pag. Stūros. Sevišķi interesants pēdējais,

jo aptver visus laikmetus, sākot ar agro dzelzs

laikmetu. Šeit novērojamas kapu pārejas formas

no agrā dzelzs laikmeta uzkalniem, ar akmens riņķi

uz līdzeniem kapiem. Divos gadījumos konstatēti

5. g. s. apbedījumi ar akmens iežogojumu.

Lielupes novadā 1933. g. izdarīti izrakumi kada

loti plašā kapu laukā Ziedoņa dārzkopības skola

(agrākā Bornsmindes muižā).

Kapu vieta izmantota sākot ar 5. g. s. un lie-

tota nepārtraukti līdz 13. g. s. un sniedz raksturīgu

Zemgales kultūras attīstības ainu par visu minēto

laika posmu.

Gandrīz visi Zemgales vidējā dzelzs laikmeta

kapu lauki turpinājās arī jaunajā dzelzs laikmetā

(800.—1200. g.). Apbedīšanas veids nemainās. Ap-
bedījumi loti bagāti senlietām, starp kurām daudz

lokālas, tīri zemgaliskas formas, kas izveidojas no

vidējā dzelzs laikmeta tipiem.

leroču formās un vīriešu tērpa piederumos ta-

gad novērojams zināms skandināviešu iespaids. Sa-

stopami pēc Skandināvijas parauga darināti zobeni,

cirvji un jostu apkalumi. Ļoti iecienīti dažāda veida

sīki piekariņi un bagātas važiņu rotas, kuras pie-
stiprinātas rotu adatām.

Zemgaļu materiālā kultūra arī šinī laikmetā

ir ļoti aktīva un lielā mērā ietekmējusi kaimiņu, se-

višķi lībiešu un letgaļu, kultūras.

Dr. phil. V. Ginters.
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Ekskursijā pa Zemgali mums ir izdevība iepa-

zīties ar trim ievērojamiem pilskalniem: ar Tērve-

tes pilskalnu un abiem Dobeskalnu apcietinājumiem.

Tērvetes pilskalns, t. s. Cukurkalns, atrodas pie

Kalnamuižas, Tērvetes upītes labajā krastā. Tas

ierīkots pļavās izvirzīta zemes raga galā, pārrokot
to ar 5 m dziļu grāvi. No izraktās zemes uzbērts

4 m augsts uzbedums, un tā radusies 10 m augsta

nogāze, kas aizsargā pilskalna 0 galu. Pārējās

pilskalna malas ir jau no dabas ļoti stāvas, — tās

paceļas 20 m augstu virs apkārtējām pļavām.

Plakumam ir trīsstūra forma; tas aizņem apm.

900 m 2lielu platību. Plakuma N malā ir 3 m dziļa

un 5 m plata bedre, kas, domājams, cēlusies reizē ar

pilskalnu.

A. Bīlenšteins, izdarīdams pilskalna plakumā
vairākās vietās izrakumus, atradis tur ogļainu zemi,
bet vaļņa iekšējā oiekājē IV2—2 pēdu dziļumā —

pārogļojušos labību: miežus, rudzus, kviešus.

Uz N no pilskalna, pāri pļavai, atrodas „Zviedru

kalns", kur redzami vareni grāvji un uzbedumi;

domājams, še atradusies Tērvetei blakus uzcelta

ordeņa pils „Heiligenberg". Uz S no pilskalna at-

rodas „Klosterkalns", neliels uzkalns ar terrasi vis-

apkārt; šīs vietas nozīme vēl nav noskaidrota.

Apm. 1 km no pilskalna (Lietuvas virzienā) 1888. g.

Tērvetes upes tuvumā, līdzenā vietā atrasts kāds

depozits, kas sastāvējis no 4 vairogu umboniem, 54

šķēpu galiem, 1 zobena asmeni, 8 bultu galiem,
4 nažiem, 9 sprādzēm un 1 kāpsli. Depozits atra-

dies grafa Pāīena īpašumā un tagad pazudis.
Zvārdes Kokumuižas tuvumā, uz N no muižas,
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atrodas divi pilskalni: vienu sauc par Mežakalnu,
otru par Pilskalnu; šos apcietinājumus vienu no

otra šķir tikai Avieksnes upītes grava.

„Meža kalns" atrodas upītes labajā krastā,
kādas 2 km garas kalna kaupres, t. s. Dobeskalnu

galā. Pilskalns ierīkots, norobežojot kaupres galu
ar divi grāvjiem un uzbedumiem. Galvenā uzbe-

duma augstums ir 10 m, otra — 4—5 m. Uzbedu-

mos novērojamas dažas bedres un rakumi, kuru
izcelšanās nav noskaidrota. Pilskalna plakumam
ir noapaļota trīsstūra veids; tas aizņem apm. 1800

kv. m lielu laukumu un aizsargāts dabiski stāvam

nogāzēm, kas pār apkārtni paceļas apm. 20 m

augstu. Pilskalnā ir vāja mītņu kārta, kas norāda

uz īsu apdzīvošanas laiku.

„PSlskalns" atrodas Avīksnes upītes kreisajā
krastā, pretim „Meža kalnam"; arī tas ierīkots

kādas kalnu grēdas 10 m augstajā galā, norobežojot
to no apkārtnes ar uzbedumu, kura augstums pār
pilskalna plakumu ir 5 metri. Plakumam ir trīs-

stūra forma; tas aizņem apm. 1200 kv. m lielu pla-
tību un virs apkārtējā līdzenuma paceļas apm.
15 m. Pilskalna nogāzes ir labi apdarinātas un ne-

parasti stāvas.

Mītņu kārta pilskalna plakumā ir ļoti bieza; tā

satur daudz trūdu, ogļu, kaulu un trauku lauzku.

Abi šie pilskalni vēl nav identificēti ar chroni-

kās minētām zemgaļu pilīm: Bīlenšteins novieto

šeit Dobenes pili; E. Brastiņš domā, ka te atradu-

sies Sidrabene. •

Kuršu zemes aizvēsturiskas attīstības gaita
ir visai sarežģīta un pagaidām pazīstama tikai vis-

pārējos vilcienos. Ka senie kurši ir bijuši baltu

cilts, tas tagad neapšaubāmi pierādīts valodniecī-

bas un aizvēstures datiem. Viņu dzimtene mūsu

ēras sākumā (0—400. g. pēc Kr.) ir novads starp
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Kapsēdi — Nīkrāci — Lielauci ziemeļos un Klaipēdu
dienvidos. Savus mirušos tie apbedīja līdzenos

ģindeņu kapos; šādas kapenes konstatētas Medzes

Kapsēdē, Rucavas Mazkatužos un Lielauces Skarē.

Tiklab ar apbedījuma veidu, kā arī ar kapu pie-
devām, šī kultūra atšķiras no pārējās Latvijas uz-

kalniņu kapu kultūras. To raksturo dzintara krelles,
kakla riņķi ar aptītiem galiem, adatas ar rozetes

galvu, šķērsu saktis, platās skārda aproces, ro-

miešu monētas, mazi māla podiņi un akmens skrie-

meli.

Kuršu kaimiņi ziemeļos ir kādas somu ciltis,
kas savus mirušos apbedī nesadedzinātus krās-

matu kapos; cik tālu šis somu cilšu apdzīvotais no-

vads sniedzies uz dienvidiem, pagaidām vēl nav

noskaidrots, bet ka tiem piederējusi Ziemelkursa,

apgabals uz ziemeļiem no Abavas, apliecina Kanda-

vas Reinu un Laidzes Rocežu kapenes.

Vidējā dzelzslaikmetā (400.—800. g. pēc Kr.)
kurši jau ieņem plašākus Latvijas novadus, apdzī-
vodami visu zemi starp Ventu un jūru. Kā agrāk,
tā tagad un arī vēlā dzelzslaikmeta pirmajā posmā
(800.—1000. g. pēc Kr.) tie savus mirušos apbedī
nesadedzinātus līdzenos kapos.

Somu cilšu apdzīvotā Ziemelkursā mirušos vi-

dējā dzelzslaikmetā joprojām apbedī krāsmatu ka-

pos, bet vēlā dzelzslaikmeta I. pusē parādās akmens

un smilšu uzkalniņu kapi.

levērojamas pārmaiņas baltu un somu cilšu

savstarpējās attiecībās notiek XI. g. s. sākumā, kad

kurši aiz vēl nenoskaidrotiem iemesliem iebrūk kā

kareivji vai mierīgi kolonisti somu cilšu (domājams
— lībiešu) apdzīvotos novados. Lībieši šo cīņu

zaudē, nokļūdami kuršu politiskā atkarībā, kas jau

ir noticis fakts vācu ienākšanas laikā, jo vācieši

pazīst še vienīgi kuršu valstiņas, — bet vēlākos



10

gadsimteņos lībieši tiek arī pārkuršoti: uz to no-

rāda tāmnieku dialekts, kas nav nekas cits, kā lat-

viešu (kuršu) valoda lībiešu izrunā.

Nacionālās atšķirības starp kuršiem un lībie-

šiem tomēr pastāv arī vēlajā dzelzslaikmeta

11. pusē (1000.—1250. g.) un agros vēsturiskos laikos

(līdz XV. g. s.): kurši savus mirušos apbedī līdze-

nos ugunskapos, lībieši — līdzenos ģindeņu kapos;
bet novērota ir tā īpatnējā parādība, ka XIII.—XIV.

g. s. lībiešu kapos sastopamas ir tipiskas kuršu

senlietas; tās liecina, ka lībiešu kuronizēšana izpau-

dusies arī materiālajā kultūrā.

Ekskursijā, sākot ar Saldu un beidzot ar Tu-

kumu, mums nāksies sadurties ar senvietām, kuras

apgaismojušas daudzus šīs aizvēsturiskās kultūras

attīstības faktus. To starpā spilgtāki izcelsies īpat-

nējie Kursas pilskalni, kuru nacionālā piederība gan

nav vēl izrakumos noskaidrota, bet kuri pa lielākai

daļai piešķirami kareiviskajiem kuršiem, mazākā

mērā turpretim agrākajiem šī novada iedzīvotā-

jiem, lībiešiem.

Pirmā kuršu zemes senvieta, ar kuru mes iepa-
zīstamies, ir Saldus pilskalns.

Saldus pilskalns atrodas 1 km uz ziem.-austr.

no pilsētas, mācītāja muižas zemē, dažus 100 solu
attālumā no Saldus — Jelgavas lielceļa. Tas iegu-
lies pļavu vidū kā savrups iegarens kalns un ar savu

ziemeļa galu pieskaras Saldus ezeram. Apcietinā-
jumam izlietāts tikai šī kalna dienvidus gals, kas

no pārējās kaupres atdalīts 2 grāvjiem un uzbe-

dumu starp tiem. Tādā kārtā radies 45 X 15 m

garš plakums, kas virs apkārtējā līdzenuma paceļas
apm. 15 m. Tā kā pilskalns jau kopš sengadiem
tiek apstrādāts, tad viņa pirmatnējais veids vairs

tikko nojaušams. Apm. 25 cm biezais mītņu slānis

satur oglītes un māla trauku drumstalas. Zināt-
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niski pētījumi pilskalnā nav izdarīti. Saldus pils-
kalna tuvumā, Saldū, Ezera ielā Nr. 9, būvējot māju,
atrasti senkapi. Nelielus rakumus še 1933. gadā

izdarījis A. Karnups, konstatējot vairākus (2—3)
vēlā dzelzslaikmeta ugunskapus.

Tālāk mūsu ceļš iet cauri kādam Kuršu zemes

novadam, kas aizvēsturiskos laikos, resp. dzelzs-

laikmetā, bijis vāji apdzīvots un kuru senrakstos

arī neprot vārdā nosaukt, tā ir „zeme starp Skrundu

un Zemgali", neitrālā mežu un purvu josla starp

Kursu un Zemgali. Šai novadā arī zināms loti maz

senvietu, kapeņu un pilskalnu, jo tas nebij zemkopju
tautām izdevīgs; daudz labāk še reprezentēti ak-

mens laikmeta atradumi, jo tā laika medniekiem,

zvejniekiem un lopkopjiem šis novads sagādāja uz-

turu papilnam. Tā, piem., Brocēnu, Cieceres. Lut-

riņu ūn Vārmes pagastā mums zināmi gandrīz vie-

nīgi akmens cirvju atradumi un neviens cits kaut

cik ievērojams dzelzslaikmeta piemineklis.

Kuldīgas apkārtnes senatne pagaidām zināma

loti nepilnīgi: še nav vēl zināms neviens kaut cik

ievērojams aizvēsturisks kapu lauks; pazīstami

vienīgi atsevišķi vidējā dzelzslaikmeta atradumi un

kāds XI. g. s. kuršu ugunskaps, kas atrasts akc. sab.

„Vulkan" zemē 1930. g. Senvieta atrodas Ventas

upes kreisajā krastā, augšpus „Rumbas"; priekš-
meti izrakti nelielas gravas malā, apm. 2 pēdu dzi-

ļumā. Še atrastas šādas senlietas: dzelzs zobens,
3 dzelzs cirvji, 2 dzelzs pieši, 4 dzelzs šķēpu gali,
2 nazīši, dzelzs bruņucepures apkalumi, 3 bronzas

gredzeni, 2 aproces un 1 bronzas pakavsakts; šīs

senlietas datējamas apm. XI.—XII. g. s.

Kuldīgas pilskalns atrodas 2,6 km uz ziemeļiem

no pilsētas, Ventas kreisajā krastā. Pilskalna ierī-

košanai izmantots kāds zemes rags starp Ventu un

Veckuldīgas muižas upīti, kura lielāku gabalu tek
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paralleli Ventai un, apmezdama pilskalna ziemeļu

galā nelielu līkumu, ietek Ventā.

Kuldīgas pilskalna plakums aizņem veselu hek-

tāru zemes; tas ir četrstūrains, 95 X 95 m liels.

Dienvidaustrumu pusē to norobežo apm. 100 m

garš un 5—6 m (virs plakuma) augsts valnis; tā

priekšā atrodas apm. 40 m plats grāvis, kura dibens

ir 14 m zem vaina virsotnes; šis grāvis radies valni

uzberot. Pilskalna nogāzes ir stāvas un caurmērā

15—20 m augstas. leeja pilskalnā iet gar vaina
ziem.-austr. galu, kur grāvim pāri iet apm. 5—6 m

plats zemes valnis; šīs pilskalna vārīgākās vietas

aizsardzībai liekas uzbūvēts bastionam līdzīgs ze-

mes izcilnis vaļņa priekšā.
Uz dienvidiem no pilskalna ir plašāks laukums,

kas pret tālākiem laukiem norobežots ar aizmil-

zušu grāvi. Zeme šinī laukumā ir ogļaina, un

kurmju cēlumos bieži atrodamas trauku lauzkas.

Domājams, še atradusies priekšpils.
Pilskalna apkārtnē pieminamas vairākas sen-

vietas: pie Rudenieku mājām „zviedru kapos" at-

rodot daudz senlietu, pie Vēversātiem atrasta kāda

skandināviska tipa (9.—10. g. s.) bruņurupuča sākts;

pie Katlauku mājām, pilskalna piekājē, konstatēta

kāda varkaļu darbnīca, kas pieder jau vēst. laikiem.

Pa ceļam uz Ventspili mēs pabraucam garām

(to neredzot) ievērojamam Padures pilskalnam, kas

atrodas Ventas kreisajā krastā; tā tuvumā, nezi-

nāmā vietā atrastas kuršu IX.—X. g. s. senlietas

(divas krāšņi izrotātas spirālaproces, 5 kakla riņķi

un divas pakavsaktis, — kāda sievietes kapa pie-

devas), kas liek domāt, ka jau šinī laikā kurši būs

pārvaldījuši un apdzīvojuši Padures — Kuldīgas

novadu.

Tigas pilskalns atrodas Kuldīgas — Ventspils

ceļa malā, Zvelejas strautiņa krastā. Tas ir 7— 11
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m augsts, savrup stāvošs kalns ar 45 m garu un

20 m platu plakumu, kura W-galā saskatāmas kāda

apm. Ļ2 m augsta uzbeduma paliekas. Pilskalna

plakumā ir dzeltena irdena smilts, kura līdz apm.

IV2 m dziļumam ir iepelēka un satur ogles un

trauku lauzkas. Pētījumi še nav izdarīti.

Tigas pilskalna tuvumā esošās Remesu mājās

iegūtas dažas senlietas, kas norāda, ka še atrodas

kuršu ugunskapi. Tie, droši vien, saistāmi ar pils-

kalnu, un tas tādā gadījumā piešķirams kuršiem.

Aiz Tigas pilskalna mēs iebraucam Ventspils

apriņķī un pabraucam garām Pasiles ciemam ar

ievērojamām kuršu kapenēm, kuras 1895. gadā iz-

racis Bogojavļenskis un kuru atradumi pa lielākai

daļai glabājas Maskavā. Tā kā mums jau vairāk-

kārt nācies un arī turpmāk gadīsies sastapties ar

kuršu ugunskapiem, kuru ārējā apskate mums nekā

nevar dot, tad apskatīsim še vispārējos vilcienos

kuršu ugunskapu saturu un uzbūvi.

Kurši savus aizgājējus sadedzināja izraktajā
kapa bedrē sakrautā sārtā. Plašas kapa bedres
sniedzas līdz 60—125 cm dziļumā un satur sade-

gušo kaulu atliekas un senlietu piedevas, no kurām
reti kāda uzglabājusies vesela: tās visas salauztas,
saliektas un līdz ar mirušo sadedzinātas sārtā vai

arī noliktas blakus sārtam atsevišķā lizdā. Tāpēc
bronzas un stikla senlietas uzglabājušās tikai frag-
mentos, kas arī pa daļai ugunī sakusuši; turpretim

ugunī pārkaitētie dzelzs priekšmeti pārklājušies ar

t. s. uguns patinu, kāpēc tie nav aprūsējuši, bet iz-

skatās kā jaunie Kuršu vīriešu kapi senlietām ba-

gātāki nekā sieviešu. Vīriešu apbedījumus raksturo

ieroču piedevas: tikai vīriešu kapos atrod ap 1 m

garos skandināviešu tipa zobenus ■ar bronzas vai

dzelzs roktura šķēršiem, dzelzs šķēpu galus ar ie-

dzītni vai uzmavu, platasmens cirvju dažādās for-
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mas, dzelzs vai bronzas piešus, sedlu dzelzs kāp-

šļus, iemauktu daļas v. tml. zirga lietas. Vīriešu

kapos atrod naudas svarus ar atsvariņiem kā arī

bronzas priekškaramās atslēgas. Par zemkopību
liecina kapos atrastās garās izkaptis. Daudz arī

bronzas senlietu: pakavsaktis ar šķēršu loku un

rēdžu galiem, kas uzskatāmas par tipisko vīriešu

rotu; bez tam skārda makstis gariem nažiem, dzelzs

šķiltavas līdz ar krama gabaliņiem. Sieviešu kapos

vairāk rotas lietu: dažādas sakšu formas, kaklā

valkātas krelles, uz krūtīm 2 krustadatas ar važ-

turiem. rokās bronzas spirāļu vai lentas aproces,

pirkstos gredzeni. Retas bronzas spirālītes ar nie-

cīgām vilnas auduma daļām ir vienīgās apģērba pa-

liekas, īpatnēji kuršu kapos ir mazi ieroču, darb-

rīku un rotas lietu atdarinājumi tai pašā vai citā

materiālā: māla podiņi uzpirkstņa lielumā, mazi

dzelzs cirvīši, izkaptis, naži, pieši un šķiltavas, arī

bronzas plāksnītes dunču vai cirvju veidā. Nav zi-

nāms, ar kādiem ticējumiem šīs piedevas saistāmas.

lespējams, ka tās atvietoja parastos ieročus, ko ne-

gribēja dot mirušajam kapā līdz, vai arī šīs miniatū-

rās piedevas bij tuvinieku zieds nelaiķim. Par šādu

ziedojumu paliekām uzskatāmi arī dzeramā raga

apkalumĶ ko na vairākiem atrod gandrīz katrā

kapā: bēru mielastā tukšotos ragus iemeta līdzi

kapā. Apbedot salauztās un sakusušās ugunskapu
piedevas iemeta upē, ezerā vai purvā. Šāds zie-

dojuma veids sevišķi spilgti izpaudies Talsu Vilku-

muižas ezera atradumos, kur liels daudzums sen-

lietu nogremdētas ezerā pretī vietai, kur krastā at-

rodas ugunskapi. Kursas senlietas 1. t. ir pašu ražo-

jums, lai gan tās ieveda arī no Skandināvijas, se-

višķi dzelzs lietas: zobenus, cirvjus, šķēpu galus:
retāk importētas bronzas lietas: saktis, maksts uz-

gali, svari, jostu sadalītāji v. c. Imports nācis no
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Gotlandes; ar tas starpniecību K-a nokļuvušas arī

anglu-sakšu, vācu un arābu monētas.

Kuršu ugunskapenes konstatētas arī pie Ven-

dzavas muižas, Ziru pag. Šī pagasta Sises ciemā

atrasta kāda senlieta, briežu raga kas pa-

gaidām, liekas, ir senākais atradums Latvijā; tas

pieder t. s. mesolitam, vidējam akmens laikmetam

un datējams VI.—IV. gadu tūkstotī pirms Kr.

Kāds cits, vēlāku laiku raga kaplis atrasts

Ventā pie Zlēku Plosta kroga; Zlēku pagastā, pie
pārceltuves atrasts arī bronzas šķēpa gals; visā

apkārtnē pazīstami arī vairāki akmens cirvji; šīs

senlietas liecina, ka šis novads ir bijis apdzīvots

kopš dziļākās senatnes.

Tālāk braucot, Ventas labajā krastā saskatāma

Landzes baznīca; tās tuvumā atrasti līdzenie ģin-

deņu kapi ar kuršu senlietām: tie, domājams, pie-

šķirami pārkuršotiem lībiešiem, un datējami XIV.

gadsimtenī.
Vārves Pasiekstes tuvumā H. Riekstiņš 1932. g.

izdarījis izrakumus kādā, diemžēl jau senos laikos

izpostītā, kapu laukā; še atrasts loti daudz vidējā
dzelzslaikmeta baltisku senlietu, kas liek domāt,
ka kurši šai novadā ieradušies jau tai laikā; pilnīgi
droši to tomēr nevar apgalvot, jo somu ciltis taisni

vidējā dzelzslaikmetā atrodas tik spēcīgā baltu ma-

teriālās kultūras ietekmē, ka no senlietām vien ne-

var spiest par kapeņu etnisko piederību. Pasiek-

stes tuvumā zināmas arī kuršu ugunskapenes, kas

pieder jau vēlā dzelzslaikmeta 11. posmam.

Ventspils un tās apkārtne senvietām loti na-

badzīga; atzīmējamas vienīgi divas kursiskas bron-

zas aproces, kas atrastas Ventspils sanātorijas tu-

vumā un cēlušās laikam no tāmiskajiem XIII.—XIV.

g. s. ģindeņu kapiem.
No Ventspils musu ceļš iet cauri Popei, kas, ka
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sala paceļas apkārtējo kūdras purvu vidū; šīs salas

ziemeļu malā atrodas neliels pilskalns.

Popes pilskalns .atrodas apm. 1 km uz W no

Popes muižas, kāda plaša kalnāja ziemeļu malā, ar

plašu skatu pret ziemeļiem, pāri purvainam meža

novadam.

Pilskalna ierīkošanai izraudzīts zemes rags,
kas atdalās no kalnāja malas un no tās norobežots

ar 3 m augstu uzbedumu. Šī uzbeduma S-galā at-

rodas pilskalna ieeja.

Pilskalna ziemeļu nogāze ir stāva un apm.

25 m augsta; rietumos pilskalna plakums izbeidzas

ar 2 zemes ragiem, kas senāk laikam bijuši terra-

sēti. Dienvidu pusē plakumu no augstienes šķir

apm. 10 m dziļa, paplata grava. Pilskalna plakumā
vairāk vietās redzami lieli akmeņi, kas pa daļai

novietojas ap plakuma vidū augošo veco liepu.
Pilskalna vidū kādreiz bijusi aka.

Puzes pagastā vairākās vietās atrastas sen-

lietas, bet pētījumi nekur nav izdarīti. Arī te at-

rodas kāds neliels pilskalns.

Ugāles pagastā pagaidām nav zināmas kaut

cik ievērojamas senlietu atradumu vietas vai ka-

penes.

Ugāles pilskalns atrodas 1 km uz N no Ugāles

muižas; tas ierīkots uz zemes raga, kas radies

starp divām strautiņu gravām; aiz pilskalna abi

šie strautiņi saplūst kopā. Pret augstieni pilskalns
norobežots trim grāvjiem vai trim uzbedumiem,

kuri kopā aizņem 40 m garu un 35 m platu lau-

kumu, tā tad tikpat lielu zemes platību, kā pilskalna
plakums, kas ir 60 m garš un 20 m plats. Pirmais
valnis ir 3—5 m augsts, otrs — 3—2 m, trešais —

2,5—1,5 m. Otrs zemes raga pārgriezums, ar 1 m

dziļu grāvi un nelielu uzbedumu, izdarīts apm.
40 m attālumā no pilskalna ārējā grāvja; šai lau-
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kumā kādreiz, domājams, atradusies apmetne.

Pilskalna un priekšpils augstums virs apkārtējām

pļavām ir 5 m.

Pilskalna pirmatnējais veids ir sabojāts, jo pla-
kumā 1851. gadā ierīkoti baronu Bēru ģimenes kapi;
tos ierīkojot, pārrakti vaļņi un aizbērti grāvji.

Pilskalna NVV-galā ir atsevišķi ; stāvošs, ap

2 m augsts un 15 m garš paugurītis, kurā, pēc no-

stāstiem, esot nogrimusi „dižā laiva". Tur nevarot

rakņāties, jo iekšā esot buks, kas neļaujot.
Talsu apkārtne bagāta senvietām, no kurām še

pieminēsim tikai trīs: Rocežu kapu lauku, Vilku-

muižas ezeru un Talsu pilskalnu.

Rocežu muižā, kas atrodas apm. 5 km uz zie-

meļiem no Talsiem. L. Šņores kdze 1933. un 1934.

gadā izpētījusi kādu plašāku krāsmatu, kas galve-
nām kārtām pieder vidējam dzelzslaikmetam, bet

kurā atrasti arī daži mūsu ēras sākumam piederīgi

priekšmeti. Pēc sava veida šīs kapenes atgādina

Ziemeļvidzemes krāsmatu kapus, bet atšķiras no

tiem ar to, ka šīs atrodas zem zemes, kamēr Vid-

zemē tās paceļas virs zemes, un ka mirušie še ap-
bedīti nesadedzināti, Vidzemē turpretim sadedzi-

nāti. Kapu veids un analoģijas ar Vidzemes un

Sāmsalas kapenēm dod mums pamatu Rocežu ka-

penes piešķirt kādai somu ciltij, varbūt lībiešu sen-

čiem.

Īpatnēji un pirmo reizi Latvijā novēroti ir sen-

lietu atradumi Vilkumuižas ezerā. Senlietas še at-

rastas ezera dibenā, 4—2 m dziļumā; tās ir tipiskas
kuršu ugunskapu piedevas, netikvien ar savām for-

mām, bet arī ar savu uzglabāšanās veidu: loti liels

vairums senlietu ir saliekts un salauzts, gandrīz
visas ir ugunī degušas vai sakusušas. Še atrasti

zobeni, cirvji, šķēpi, kāpšļi, pieši, iemauktu piede-

rumi, naži, saktis, aproces, gredzeni, kakla riņķi, va-
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žiņas, zvārgulīši v. t. t. Jautājums, kādā ceļā šīs

senlietas tik lielā vairumā nokļuvušas ezera di-

benā, ir grūti noskaidrojams. Vienkāršākais iz-

skaidrojums liekas, būtu, ka še ugunsapbedījuma
paliekas nav ieraktas zemē, bet iebērtas ezerā; ci-

tiem vārdiem sakot, Vilkumuižas ezerā dzelme iz-

raudzīta par kapsētu. Līdz šim no ezera izvilkts

ap 1000 senlietu, kopsvarā ap 10 pudu, neskaitot

tās, kas nav nonākušas Pieminekļu valdes rokās,
bet interesentu izzvejotas un izpārdotas privātper-

sonām. Lielais vairums senlietu datējams XIII.—

XIV. g. s.

Talsu pilskalns — „Klosterkalns" atrodas pašā

pilsētā, Talsu ezera krastā. Tā ierīkošanai izman-

tots atsevišķi stāvošs paugurs, kuram ar terrašu

palīdzību izveidotas stāvākas nogāzes.

Pilskalna kodolam ir ovāls veids. Tā nogāzes
N un VV pusē ir 8 m augstas; austrumu pusē tās sa-

plūst ar stāvo kalna nogāzi, kas šai vietā ir apm.

25 m augsta. Plakuma dienvidus gals nostāvināts,

ierīkojot terrasi un nocietināts, uzberot še 3—4 m

augstu valni; šā gala nogāzes kopējais augstums

ir 7 m. Pilskalna vaina austrumu galā redzama vēl

senā uzeja, ap 3 m plata. Pilskalna plakums ir no-

laidens pret valni, tā kā vaina virsotne ar pla-
kuma ziemeļu malu atrodas vienādā augstumā.

Plakuma lielums ir apm. 4800 (80 X 60 cm) kv. m;

viņā konstatēts apm. 1 m dziļš kultūras slānis. Pils-

kalna S, W un N pusē ierīkotas terrases, tādējādi
nostāvinot pilskalna nogāzes. .

Uz N no pilskalna atrodas plašs laukums, kas

lēnām celdamies, izbeidzas ar stāvu nogāzi; šis

plakums, droši vien, uzskatāms par priekšpili, kaut

arī tās rietumu malas nocietinājums nav diezcik

izdevīgs.
Sabiles apkārtne visos aizvēsturiskos laikmetos
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bijusi jo bieži apdzīvota: te pazīstamas divas ak-

menslaikmeta apmetnes, kāds bronzaslaikmeta at-

radums, vairākas dzelzslaikmeta kapenes un viens

pilskalns.
Sabiles pilskalna ierīkošanai izmantots kalna

rags, kas radies starp 2 parallēlām gravām stāvajā
Abavas ielejas krastā. Šis zemes rags no kalnāja

atgriezts ar grāvi un uzbedumu. Pilskalnam ir

ovāls veids; tā rietumu galā ierīkots apm. 5 m

augsts uzbedurns, kas agrāk bijis platāks nekā

tagad. Šā uzbeduma priekšā atrodas otrs, tagad
aizmilzis grāvis. Pēc nostāstiem arī šā grāvja otrā

pusē atradies neliels valnis, kas pēc pilskalnā izda-

rītajiem „kopšanas" darbiem, gandrīz vairs nav

saskatāms.

Pilskalna plakums ir 60 x 45 m liels, ta stāvas

nogāzes — apm. 10—15 m augstas, bez terrasēm.

Pilskalns lielā mērā pārgrozīts: visapkārt tam

izraktas ejas un celiņi: dienvidu pusē priekš 1900. g.

ierīkots pagrabs, kas kara laikā sagrauts; plakums

senāk arts, tagad apstādīts augļu kokiem: uz Aba-

vas pusi ierīkoti sakņu dārzi.

Pilskalnā rokot, atrasta labība, divi dzelzs

šķēpu gali, krama cirvis. Zinātniski izrakumi pils-
kalnā nav izdarīti.

Pie Tojātiem atrodas kāds uzkalniņu kapu

lauks, kas sastāv no 17 dažāda lieluma kapu kalni-

ņiem. Izrakumus še izdarījis prof. Eberts un

R. Šņore. Kādā uzkalniņā atrasts ģindenis ar šā-

dām piedevām: 1 īss dzelzs zobens, 1 dzelzs šķēpa

gals, 2 bionzas pakavsaktis un 2 bronzas spirāl-
gredzeni. No piedevām spriežot, še apbedīts vī-

rietis; kaps datējams apm. IX.—X. g. s.

Tojātu kapu lauks ierīkots kādā akmenslaik-
nieta apmetnes vietā; pārmeklējot apkārtni, ir

izdevies atrast trauku lauzkas ar auklas ie-
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spiedumiem, bez tam arī dažus krama gabaliņus un

kādu krama bultas galu. Šie atradumi ir datējami

ap 1800.—1500. g. pr. Kr. un pieder t. s. kara jeb
laivas cirvju kultūrai, kas Latvijā ienākusi no dien-

vidrietumiem. Zinātnieki ir tais ieskatos, ka šīs

kultūras nesēji ir bijuši indo-eiropieši. — Akmens-

laikmeta atradumi konstatēti arī tuvējās Drubažu

mājās, kur atrasts kāds bultu gals un vairāki ak-

mens cirvji.
Otrā Abavas krastā atrodas t. s. Krievu jeb

Ēģiptes kapi; šis kapu lauks sastāv no 110 uzkalni-

ņiem, kuros vairākkārt izdarīti izrakumi. Mirušie

apbedīti gan sadedzināti, gan nesadedzināti, bet kā

vienus tā otrus sedz biezs ogļu slānis; mirušie gul-
dīti apm. N—S vai NO—SW virzienā; kapu galv-

galā gandrīz vienmēr atrod māla traukus; kapu pie-
devas ir dzelzs ieroči (šķēpi, cirvji) un bronzas rotas

lietas: saktis, važiņas, bronzas riņķīši, spirāles

v. t. t. Dažos kapos piedevu vairāk, citos mazāk,
citos nav nemaz, bet jāņem vērā arī tas, ka gan-
drīz visi uzkalniņi ir mantraču izpostīti. Krievu

kapu apbedījumi datējami X. un XI. g. s.

Līdzīgas kapenes pazīstamas vairākās vietās

Sabiles apkārtnē; tās uzskatāmas kā šim novadam

īpatnēja kultūras parādība, kurai vēl nav vispār-

pieņemta izskaidrojuma. Liekas, ka šīs un lī-

dzīgas kapenes ir piešķiramas lībiešiem, kas te dzī-

vojuši pirms kuršu ienākšanas.

Matkules pilskalns atrodas Imulas labajā kra-

stā, 1 km N no Matkules muižas, šis skaistais un

varenais pilskalns ierīkots uz zemes raga, kuru no

3 pusēm aptek Imula.

Pilskalns ierīkots tai vietā, kur zemes ragam

visaugstākās un vistāvākās nogāzes; to augstums

O un W pusē sasniedz 23 m. Pilskalna plaku-
mam ir iegarena četrstūra veids; tas ir apm. 50 m
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garš un 25 m plats. Tā ziemeļu galā atrodas 4 m

augsts uzbedums, kas pilskalna ziemeļu nogāzi pa-

dara 9 m augstu. Plakuma dienvidu galā uzbērts

2 m augsts valnis, kas līdz ar 7 m augsto nogāzi dod

savukārt 9 m augstu pacēlumu virs plašās un no-

laidenās terrases pilskalna dienvidu galā. leeja

pilskalnā atradusies ziemeļu galā un gājusi, domā-

jams, gar uzbeduma rietumu sāniem; tā kā tie pa

daļai nogruvuši, tad ieejas paliekas nav vairs droši

konstatējamas, pieņēmums pamatojums ar to, ka

arī vaļņa priekšā esošam pauguram rietumu sānos

ir ērta ceļa vieta.

Plakuma vidus daļā mītņu slānis nav konsta-

tēts; gar plakuma malām tas ir dziļš un bagāts kau-

liem, oglēm un trauku lauzkām. Sekls kultūras

slānis konstatēts terrasē aiz pilskalna dienvidus

gala, kur, domājams, arī atradušās aizvēsturiskas

mītnes.

Arī Matkules pilskalna apkārtne ir bagāta sen-

vietām, bet neviena no tām nav zinātniski izpētīta,

tāpēc spriest par šī novada aizvēsturi vēl būtu pār-

agri. Daži atradumi tomēr rāda, ka kurši še parā-

dījušies jau IX.—X. g. s.; tā kā viņi šai laikā savus

mirušos apbedīja nesadedzinātus, tad nu nevaram

zināt, vai ģindeņu kapi pie Lanksēdes dzirnavām

pieder kuršiem vai lībiešiem. Neapšaubāmi kur-

šiem pieder ugunskapi pilskalna priekšā un pie ta-

gadējās kapsētas.
Uz SW no Matkules pilskalna, Gravu māju ro-

bežās, atrodas Baznīcas kalns un Kapukalns; to

starpā strauts, kas ietek Imulā no Matkules muižas

puses.
Baznīckalni ir īpatnēji senatnes pieminekļi,

kas sastopami vienīgi Kursā un vienmēr at-

rodami kāda pilskalna tuvumā. Viņiem dažkārt ir

arī citi nosaukumi (Elka kalns, Svētkalns). kas rāda,
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ka uz šiem kalniem nekad baznīcas nav stāvējušas.
Šie „baznīckalni" ir aizvēsturiskas kulta vietas; kā

pilskalni bij zināma novada polītiski-administrātī-
vais centrs, tā „baznīckalni" bij tā reliģiskais
centrs.

Kandavas pilskalns — „Baznīcķalns" atrodas

Kandavas pilsētas ziemeļu galā, pa kreisi no Tu-

kuma lielceļa.
Pilskalns ierīkots kalnāja atzarojumā pret

Abavu; tā ka tā ziemeļu gals pienāk kalnājam tuvu

klāt, tad še pilskalna plakumā paceļas apm. 3 m

augsts ieapalš uzbedums. Pilskalnam ir gareni
ovāla forma, ar garo asi N—S virzienā. Tā stāvo

nogāžu augstums ir 7—lo m.

Pilskalns loti labi uzglabājies, tikai tā dien-

vidu pusē bijis izrakts ceļš uzbraukšanai, jo kalna

virsus ticis arts. Pirmatnējā uzeja bijusi vaļņa au-

strumu galā.

Pilskalna plakuma lielums ir 40 X 26 m. Mītņu
slānis ir apm. 1 m dziļš.

Kandavas apkārtnē aizvēsturiski izrakumi tik-

pat kā nav izdarīti; bet senlietu še atrasts ļoti

daudz. Te bagātīgi pārstāts arī akmens laikmets:

pašā Kandavā atrodas 2 akmenslaikmeta atraduma

vietas: viena Andersona dārzā, otra — Rumenes
ielā Nr. 9.

Labi reprezentēti arī lībiešu uzkalniņu kapi; trīs

šādi uzkalniņi atrodas Abavas lejā, pretī pilskalnam;
6 vai 7 uzkalniņi atradušies Abavas otrā krastā; trīs

no tiem izpētījis A. Bīlenšteins 1867. gadā. Citas

līdzīgas kapenes atrodas Liepmuižā, Aizdziras
muižā un pie Teteriņu dzirnavām.

Vēlākam aizvēstures posmam pieder kuršu

ugunskapi, kas Kandavas pagastā konstatēti 2 vie-

tās; pilskalna tuvumā šādi kapi, diemžēl, vēl nav

atrasti.
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Tukuma pilskalns atrodas uz W no pilsētas aiz

Karātavu kalna un Zvirgzdupītes; pļavas vidū tas

paceļas kā savrup stāvošs kalns, kura augstums ir

14—15 m.

Pilskalnam ir 40 X 60 m liels ovālas formas

plakums. Visapkārt plakumam stiepjas nevienāda

augstuma (l—3 m) uzbedums. Pilskalna N un W

malas noraktas stāvākas; ar to šais pilskalna pu-
sēs 6 m augstumā no piekājes ir radies grāvis ar

nelielu valni ārpusē. Pilskalna S puse atdalīta no

lēzenā uzkalna ar platu grāvi; tādā veidā nostāvi-

nāta šī nogāze, bet tā radies ari īpatnējais valnis

pilskalna priekšā.

Jaunākos laikos pilskalna dienvidpusē grābta

grants, no kā radušies zemju nogruvumi, kurus
A. Bīlenšteins, šo pilskalnu aprakstīdams, vēl nav

atzīmējis.

Pilskalna plakuma N pusē atrodas 2 dziļas bed-

res; viņu kādreizējā nozīme tagad nav droši nojau-

šama; iespējams, ka še atradušās akas. 2 mazāki

ierakumi atrodas plakuma S malā; tos laikam izra-

kuši zelta meklētāji. Pilskalna mītņu slāņa biezums

sasniedz apm. 1 m; tai konstatēts daudz ogļu, apde-
guša māla, trauku lauzku un metalla sārņu.

Tukuma apkārtnē līdz šim laikam nebij zinā-

mas nevienas kapenes. Šī gada pavasarī, nolīdzi-

not kādu grants uzkalniņu Tukuma jaunajā tirgus
laukumā konstatēts kāds ģindeņu kaps ar bagātām
piedevām. Izdarot še Pieminekļu valdes uzdevumā

izrakumus, atradu 5 ģindeņu un 3 ugunskapus. Ka-

pos atrastās senlietas datējamas XI. g. s. un liecina,
ka šinī laikā Tukuma apkārtnē dzīvojuši lībieši.

Dr. phil. E. Šturms.



II. Vēsturiskās vietas.

1. No Zemgales Kalnamuižas pagātnes.

Tiklab senā latviešu pils Tērvete, kā arī tās

mantiniece vācu ordeņa pils Kalnamuižas ir uzska-

tāma kā ievērojams centrs dienvidaustrumu Zem-

galē. Ar seno Tērveti taču saistās slavenā zemga-

liešu Vestharda vārds, un ap šo latviešu pili pusgad-
simteni ir norisinājušās niknas cīnās starp zemga-

ļiem un vāciem.

Vestharda polītikā pret vāciem var izšķirt 2

posmus: I. posmā viņš nodibina militāru apvienību
ar vāciem cīņai pret leišiem. 11. posmā — viņš kopā

ar leišiem cīnās pret vāciem.

Kad 1204. g. bīskaps Alberts kopā ar zobeņbrāļu
ordeni gatavojās cīņai pret leišiem, Rīgā ieradās

zemgaļu varonīgais virsaitis Vesthards ar 3000

zemgaliešiem un piedāvāja bīskapam palīdzību cī-

ņai pret leišiem.

Bīskaps Alberts laipni uzņēma Vesthardu, un

viņu kopējā uzvara pār leišiem pie Ikšķiles, kā arī

nākošā gadā kopēji sarīkotais kara gājiens pret Tu-

raidas lībiešiem nostiprināja šo vācu un zemgaliešu
savienību.

Tomēr ši laba saprašanas nebija ilgstoša.
Jau 1207. g. attiecības kļuva vēsākas. Vest-

hards bija uzaicinājis vācus palīgā cīņai pret lei-

šiem, un bīskaps Alberts arī atsūtīja uz Tērveti

50 akmeņu metējus un daudzus bruņiniekus, bet, cī-

ņai sākoties, zemgalieši jau pēc pirmās sadursmes

ar leišiem metās bēgt, tā ka vāci, palikuši bez at-

balsta, piedzīvoja smagu zaudējumu, pie kam cīņā

krita arī abi vācu vadoņi (Gervins un Rabodo). Ti-
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kai nedaudzi vācu bruņinieki izglābās un ar šaus-

mīgo ziņu ieradās Rīgā. Bēdas un sašutums torei-

zējā Rīgā bija ārkārtīgi: par šīs neveiksmes cēloni

vāci uzskatīja zemgaliešus un tāpēc nolēma nekad

vairs neapvienoties ar pagāniem cīņai pret pagā-
niem.

Tāpēc arī 1218. g., kad Mežotnes zemgalieši
lūdza palīdzību no vāciem cīņai pret leišiem, bīs-

kaps Alberts apsolījās palīdzēt tikai tādā gadījumā,

ja viņi pieņemšot kristīgu ticību. Patiešām tanī

pašā gadā kādi 300 mežotnieši kopā ar sievām un

bērniem tika kristīti Mūsas upē un ieskaitīti

Rīgas draudzē.

Kad par to dabūja zināt Vesthards, viņā iede-

gās dusmas pret mežotniešiem, viņš pieprasīja no

tiem atgriezties pie agrākās Zemgales ticības, paslu-

dināja mūžīgu cīņu pret bīskapu un devās pret Me-

žotni.

Šī cīņa turpinājās 8 gadus ar mainīgiem rezul-

tātiem, bet tad ordeņa karaspēka vadoņiem — Po-

meranijas hercoga Barnimam un Arnšteinas grā-

fam — izdevās ielenkt Vestharda karaspēku pie

Aizkraukles. Šīs pils fogts Markvarts no Burba-

chas jau bija iegājis tanī teltī, kur Vesthards bez-

rūpīgi brokastoja pie ugunskura un gribēja jau sa-

tvert diženo zemgali, kad piepeši Vesthards paķēra
pagali no ugunskura un iesita ar to fogtam sejā tik

stipri, ka tam visi zobi no mutes izbira, un tādā

kārtā Vesthards aizbēga no zemē saļimušā fogta.

Šo cīņu pie Aizkraukles ir attēlojusi Anna Bri-

gadere savā dzejolī „Ugunsmilna", kuram mūzikālo

ietērpu ir devis komponists A. Kalni ņ š.

Šīs cīņas rezultāts bija tas, ka 200 zemgali krita

pie Aizkraukles, 1500 zemgaļu zirgu bija vācu kara

laupījums, bet pats Vesthards, ordeņmestra Folk-



26

vīna vajāts, tomēr ar nelielu zemgaļu pulciņu sa-

sniedza savu Tērvetes pili.

1224. g. Vesthards satikās Rīgā ar pāvesta le-

gātu Vilhelmu no Modenas un. atgriezdamies Tēr-

vetē, viņš paņēma sev līdz kādu priesteri, kas viņu
ievadītu evaņģēlija mācības izpratnē.

Kad Vesthards ir miris, nav zināms, tikai var

nojaust, ka ap 1254. g. viņš vairs nav dzīvajo vidū.

Viņa pēctecis — tikpat varonīgais, bet arī vil-

tīgais Nameisis sag*ādāja vācu ordenim daudz

rūpju.

Veltīgi mēģināja 1261. g. ordeņmestrs Burhards

fon Hornhauzens ar koka mašīnu palīdzību ieņemt
Tērveti; tāpat neveicās arī 1270. g. Konrādam fon

Medemam un arī viņa diviem pēctečietm un vēl bē-

dīgāk izgāja ordeņmestram Andrejam no Vestfāles,
kas 1274. g. ne tikai pats krita cīņā pie Tērvetes,
bet arī viss viņa karaspēks tika iznīcināts. Sacēlās

arī visa Kurzeme, tā ka ordeņa gals jau likās neiz-

bēgams, bet tad pāvests sāka sludināt jaunu kru-

sta karu pret zemgaļiem. Tā radās svaigs vācu

bruņinieku karaspēks ar spējīgo kara vadoni Val-

teru fon Nordeku priekšgalā, kas visu savu ener-

ģiju vērsa pret Tērveti. Beidzot, tervetieši paši no-

dedzināja savu pili, un tā Tērvetes zemgaļu pils
1275. g. pārvērtās par pelnu kaudzi.

Šī senā zemgaļu pils ir atradusies uz tā pils-
kalna, kas pazīstams tautā ar nosaukumu „Cukur-
kalns". Tas atrodas pie Kalnamuižas Tērvetes upī-
tes labajā krastā. Kopā ar savu apkārtni tas ie-

skaitīts valsts īpašuma kā vēstures piemineklis.
„Cukurkalns" ierīkots uz stāva zemes raga, pārro-
kot to ar 5 m. dziļu grāvi. Izraktās zemes uzmestas

tikpat augstā uzbedumā un tā radīts 10 m. augsts

mākslīgs stāvums, kas aizsargā pilskalna austrum-
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pusi. Pārējās pilskalna malas jau no dabas ir loti

stāvas un nav manāms, ka tās būtu kaut kā māks-

līgi tādas darinātas. ~Cukurkalna" plakums ir sa-

mērā neliels, trijstūra veidā. Tas atrodas ap 20 m.

augstāk par upīti un apkārtējām pļavām. Plakuma

ziemeļmalā ir 3 m. dziļa un 5 m. plata bedre, kas,

domājams, cēlusies reizē ar pilskalnu. Tamlīdzī-

gas bedres sastopamas daudzos citos Latvijas pils-
kalnos.

Bīlenšteins pirms vairākiem gadiem uzbeduma

tuvumā uzrakņāja sagruzdušu labību.

Netālu no Tērvetes pilsvietas pāri pļavai atro-

dās tā saucamais „Zviē-dru kalns" (daži apkārtnes
iemītnieki to nepareizi dēvē par „Viesturkalnu").
Tur redzami vareni grāvji un uzbedumi, bet bez kā-

das mītņu kārtas. Domājams, tur ir atradies Tēr-

vetei blakus celtais ordeņa cietoksnis „Svētā kalna

pils" (Heiligeberg), kas ticis celts no koka, bet vē-

lāk nojaukts. Dažus simtus soļus dienvidos Tērve-

tes pilskalnam atrodas vēl kāds cilvēka rokām

mests kalns, dēvēts par „Klosterkalnu". Tas ir ne-

liels uzkalns ar terrasi visapkārt. Nav izpētīta vēl

šīs vietas īstā nozīme, bet, liekas, tas būs bijis kap-
kalns Lkurgans").

Archaioloģiski Tērvetes pilskalns un apkārtne
vēl gluži neizpētīta. Par Tērvetes „Cukurkalnu"

no ļaužu mutes uzrakstītas dažas teikas, piem. šāda:

„Te pilskalnā reiz divas meitas dienvidā ganījušas
govis. Vieia no viņām pamanījusi zelta važu. Šī

satver važu, sāks vilkt — ierauga: važa nāk no,

zemes ārā. Vilkusi, locīdama, bet kad viss klēpis

bijis pielocīts, nevarējusi vairs saturēt — aicinājusi
otru meitu palīgā. Bet tai pašā acumirklī važa no-

žvakstējusi vien zemē atpakaļ."

(„Latviešu tautas teikas un pasakas".)
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Netālu no latviešu pils vietas Valters fon Nor-

deks uzcēla jaunu mūra pili. kuru nosauca par
Kalnamuižu (Hof zum Berge).

Šeit hercogs Gothards Ketlers 1576. g. 18. feb-

ruārī parakstīja savu izlīgumu ar pēdējo Dobeles

komtūru Tīsu Reke, šeit arī tika noslēgts 1596. g.

21. maijā lūgums par Kurzemes hercogvalsts sada-

līšanu starp (iotharda Ketlera dēliem: Fridrichu un

Vilhelmu un, beidzot, Kalnamuiža bija arī hercoga

Jēkaba iemīļotā uzturēšanās vieta, kad viņš gribēja

atpūsties no valdīšanas rūpēm un pūlēm un nodoties

medībām.

Kad viņš 1660. g. pēc gandrīz divgadīgas gūst-

niecības atgriezās Kalnamuižā, zviedri jau bija pili

pa daļai nopostījuši, tā ka tikai dažas istabas vēl va-

rēja ierīkot apdzīvošanai. bet arī šo apdzīvojamo

pils dalu 1701. g. Kārla XII. kara pulki sašāva, un

no tā laika no visas pils ir uzglabājušās tikai

drupas.
Par šīs pils piederību īsuma butu atzīmējamas

šādas ziņas.

1462. g. 6. martā ordeņmestrs Johanns fon

Mengdens piešķīra savam vasālim Klausām Mede-

heimain Tērveti, tomēr bez Kalnamuižas, kas pa-

lika ordeņa fogta rīcībā.

Kad Klauss Medeheims bija miris, viņa īpašums
atkal pārgāja ordeņa rīcībā.

1561. g. šī pils kļuva par Kurzemes hercoga
īpašumu, bet 1795. g. par krievu ķeizara domēni.

No 1798. g. 20. oktobra pils pārgāja fon der Pā-

lenu dzimtas īpašumā, pie kam šīs dzimtas pirmais

pārstāvis pilī bija Pēteris fon der Pālens-Astrau.

Kalnamuiža pēdējā laikā ir sevišķi kļuvusi pa-
zīstama ar savu grandiozo sanātorijas ēku, kuru pa-
beidza izbūvēt 1931. g. decembrī. Šī lieliskā sanā-

torija, kas lielākā un modernākā ne tikai Latvijā,
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bet arī visās Baltijas valstīs, ir izmaksājusi
1.700.000 ls, ko Latvijas Sarkanais krust atlicinājis

no savām naudas loterijām. Sanātorija var uz-

ņemt līdz 300 plaušu slimnieku, pie kam šo lielo

slimnieku draudzi veikli vada ļoti iecienītais sanāto-

rijas direktors Dr. Eižens Pūriņš kopā ar pa-

līgārstiem. Vieta sanātorijai izvēlēta ļoti laimīgi:
taisni šeit Latvijā ir visīsākā ziema un tiklāb ziemā,
kā arī vasarā vismazāk nokrišņu. Bez tam vieta

ir loti jauka dabas skaistuma ziņā. No Zaļeniekiem

sākot, te stiepjas vienīgā Zemgales līdzenuma kalnu

grēda ar jaukiem izciļņiem, kas apauguši ar apm.

5 km. platu un 10 līdz 15 km. garu silu.

Visa apkārtne ne tikai skaista, bet modina arī

daudzas vēsturiskas atmiņas.

Ari Tērvetes baznīca pieder pie vecākam baz-

nīcām Zemgalē.
Pirmā pavēle celt baznīcu ir dota 28. februārī

1567. g. un, domājams, arī izpildīta. Tagadējā mūra
baznīca celta 1614. g. hercoga Fridricha laikā. Sā-

kumā bijusi bez torņa, kas celts tikai 18. g. simtenī.

Pašlaik šī ir vienīgā pilnīgi latviskā baznīca
visā latvijā, un šo atjaunoto baznīcu, kuru grezno

prof. Annusa altārgleznas, iesvētīja 1934. g. 5. au-

gustā.

Literatūra.

1) Album Baltischer Ansichten, II Lieferung Kurlāndi-
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2. Auce.

Auce, senāk Vecauce, radusies 19. g. s. pie Jel-

gavas-Možeiķu dzelzceļa stacijas Auces uz bij. Vec-

auces muižas zemes, kas kopš 1889. gada sākta pār-

dot gruntsgabalos miesta vajadzībām.

Auce, atrazdamās dzelzceļa un svarīgu zemes

ceļu krustojumā, kas ved uz Jelgavu, Tukumu, Lie-

pāju, Saldu. Kuldīgu un Lietavu, ļoti ātri attīstījās
un uzplauka. Tikai kopš Glūdas — Liepājas jaunā

dzelzceļa atklāšanas Auces nozīme sāk mazināties,

jo no viņas saimnieciskā iespaida sfairas tagad at-

krīt diezgan plaši apgabali.

1921. g. Aucei piešķirtas miesta, bet 1924. g.

pilsētas tiesības. 1930. g. Aucē bij 2900 iedzīvotāju,
to starpā ap 90% latviešu.

Robežās ar pilsētu atrodas Vecauces muiža,

kas tagad piešķirta Latvijas ūniversitātei. Muižā ie-

rīkota lauksaimniecības fakultātes paraugu ferma

studentu praktiskiem vingrinājumiem zemkopībā
un lopkopībā.

Pasaules kara laikā vācieši Aucē ierīkojuši li-

dotāju skolu ar plašu aerodromu, darbnīcām un pie-
veddzelzceļu.

12 km no Auces Saldus virzienā atrodas Liel-

auces muiža. Hercogu laikos 17. g. s. te bijusi her-

coga muiža, pils un linu austuves. 1624. gadā her-

cogs Fridrichs Lielaucē apmeties ar visu galmu un

visam centrālajām iestādēm, bet jau nākošajā gadā
zem zviedru uzbrukuma spiediena bija spiests to at-

stāt un bēgt uz Saldu.

Literatūra: Latviešu konversācijas vārnīca; K. Apinis
— Latvijas pilsētu vēsture; J. Juškēvičs — Hercoga Jēkaba

laikmets Kurzemē.
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3. Saldus.

Saldus Kuldīgas apriņķī atrodas pie sena pasta

ceļa, kas veda no Jelgavas uz Klaipēdu.

Ap 1350. gadu pie Saldus pils, kas kā apkaš-

pils (Beischloss) bija atkarīgas no Kuldīgas komtūra,
sāka nodibināties biežāk apdzīvota vieta. Vēl her-

coga Jēkaba valdīšanas sākumā to nevar saukt par

miestu, tikai vēlāk tā uzplaukst, kad tuvumā sāk

apmesties daudz dažādu amatnieku, kas savui
amatu piekopa tuvējās lauku mājās. Saldus tad kļūst

galvenā kārtā par apkārtējo lauku novadu tirgus

vietu. Tādēļ te bija nolikti veseli seši gada tirgi.

ledzīvotāju skaits Saldū nebija liels 200—300

(1930. g. — 4349, to starpā ap 83c/c. latviešu). Vien-

kāršotas pilsētas tiesības tai piešķīra jau 1894. g.

Senās ordeņa pils vietu domā esam Saldus

muižā, kur tagad apriņķa slimnīca. Apkārt pils vie-

tai tek Cieceres upe. Ja upi uzstādina, tad apkārt-
nes leja pārplūst un tādā kārtā pils labi nocietināta

dabīgiem šķēršļiem. Senā dambja atliekas vēl it

kā saskatāmas, citādi no pils nekādu pēdu vairs

nav. Pils pieminēta piļu sarakstos 1555. g., 1753. g.
ar piezīmi, ka toreiz vēl stāvot zviedru ruinētie

mūri, arī vēl 1837. gadā. Kāds 1661. g. zīmējums

vēl rāda pili zem jumta, bet neredz vairs bastionus

un palisādes.

Pa kreisi no ceļa (virzienā uz Jelgavas pusi)
netālu no Saldus ezeriņa mācītāja muižas zemē re-

dzams iegarens savrupstāvošs kalns. Apkārtnes

ļaudis to uzskata par senlatviešu pilskalnu, kur

agrāk stāvējusi senā Saldus pils.

Hercoga laikos Saldus bija kapitānāts. Kapi-
tāniem piekrita hercoga zemnieku un pilsoņu civī-

lās un kriminālās lietas, kaut gan vairāk viņus no-

darbināja militārā un administrātīvā laukā.
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Saldus ir viens no apgabaliem, kurus hercogs

Jēkabs vispirms dabūja savā tiešā pārvaldīšanā.

Viņa laikos Saldus apkārtnē attīstījusies diezgan

plaša rūpniecība. No 1650. g. līdz 1702. g. pie Lu-

triņu Cepļu mājām pastāvēja Lutriņu jeb Saldus

dzelzs ceplis un lielgabalu lietuve. Te izlietajā rā-

vas dzelzi, lai gan Saldus mācītāja muižas zemē va-

rot atrast arī labu dzelzsklinti. Izgatavoto preci sū-

tījuši pa Cieceres upi līdz Skrundai un tad pa Ventu

tālāk uz Kuldīgu un Ventspili.

No apm. 1646. g. līdz apm. 1702. g. Saldū pa-

stāvēja zāģu gateris, bez tam arī linu austuves, ādu

mītuves un kālija vārītava. Kāliju lietāja ziepēm,
linu balināšanai, stikla precēm.

Saldu atradās ari Jēkaba medības suņu stacija.

1660. gadā, kad hercogs Jēkabs atgriezās no

zviedru gūsta, Saldū viņa ģimene ir spiesta ilgāku
laiku uzkavēties, jo visi bērni saslimst ar bakām.

16. g. s. Saldū pastāvēja baznīca. Ap 1570. g.

to atjauno, tāpat 1640. g. hercoga Fridricha uzde-

vumā to izdarīja Saldus muižnieks Būrens (Bī-

rons). Bet koka baznīca ilgi neturējās, tādēļ, jau

1665. g. to remontē no jauna. 1679. g. baznīcai bija
mūra tornis, kamēr pārējās telpas vēl no koka.

Tieši pretim baznīcai agrākos laikos atradies

krogus. Šajā krogū, pēc ļaužu nostāstiem, Kārlis XII.

1701. gadā ceļā uz Grobiņu pārgulējis nakti no

21. uz 22. augustu. Kad krogu vēlāk jaukuši nost,

akmeņi izlietāti ielu bruģēšanai un būvēm pilsētā.

Stāsta arī, ka Saldus pilsētas vārtos senos lai-

kos pakārts kāds mācītājs it kā par to, ka tas kū-

dījis zemniekus nepaklausīt savus kungus.
Pēc 1905. g. Saldus tuvumā sadalīta Sesiles

muiža vācu kolonisitem no Pievolgas apgabala, bet

pēc kara Brocēnu muiža latgaliešiem.
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Kalpaka bataljona atbrīvošanas cīnu piemiņai

pie pilsētas valdes nama Striķu ielā Nr. 15 pie-

stiprināta piemiņas plāksne.

Literatūra: K. Apinis — Latvijas pilsētu vēsture: J.

Juškēvičs — Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē; X.. v. L6-

uis of Meftar — Burgenlexikon fūr Alt-Livland.

Ziņas sakopojis Cand. hist. R. Miķelsons.

4. Kuldīga.

Kuldīga — apriņķa pilsēta Kursa, Ventas krei-

sajā krastā.

Drusku lejpus Kuldīgas un Rumbas krāces sa-

kas Ventā kuģojamais posms. Šim ģeogrāfiskam
faktoram bijusi liela nozīme. Jau aizvēstures lai-

kos līdz Kuldīgai augšup pa Ventu varēja uzbraukt

vikingi ne tik vien tirdzniecības, bet arī laupīšanas

nolūkos. Domājams, ka pret tiem celtas arī tās

5 pilis pilskalnos no Kuldīgas līdz Ventas ietekai

jūrā, no kuriem vislielākais ir Vec-Kuldīga 2,6 ki-

lometri no Kuldīgas pilsētas. Tas ir vislielākais

Kuršu zemes apcietinājums, kas devis nosaukumu

arī Kuldīgas pilsētai, izskauzdams vācu doto nosau-

kumu — Jezuspils (Jesusburg).

Vācu laikos ordenis še cel savu pirmo pili Kursā

starp 1242. un 1245. g., un vāci še nodibina arī savu

pirmo Kursas pilsētu, kura, kā liekas, ap 14. g. s.

vidu dabūjusi pilsētas tiesības.

Kuldīgas pilī dzīvoja komturs, un tā bija Kursā

ordeņa varas oentrs. Jau no paša sākuma tā bija
domāta kā ordeņa komtura mājoklis un arī pārval-
des centrs. levērojot vēl to, ka Kuldīgas pils bija arī

svarīgs stratēģisks punkts, tā bija celta lielā ma-

štabā.

Kursa Livonijas ordenim bija 2 komturejas:
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Kuldīga un Ventspili, Zemgale — 2: Dobele un

Jelgavā.
Bez šīm lielākajām komturejām mazāka nozīme

bija Svētā kalna, Opemalas un Tērvetes komture-

jām, kas tik īsu laiku bijušas komturejas. 1 )
Komturejās komturam (commendator, praecep-

tor) par palīgiem bija mazākais 12 ordeņa brāļi, bie-

ži vien arī vairāk.

Tā kā ordeņa brāļi bija devuši mūku (šķīstības,
nabadzības un paklausības) solījumus, tad ordeņa

konventi parasti bija iekārtoti pēc klosteru parauga:
ēkas bija celtas ap kvadrātveidīgu pagalmu, ap ku-

ru gāja krusta eja, kas savienoja atsevišķās telpas.
Tā tas bija arī Kuldīgā. Konventā bija kapella pret

rītiem, ar kori ārējā sienā; tajā noturēja ikdienas

dievkalpojumu.
Blakus kapellai atradās kapiteļa zāle — pa-

domju sēdēm. Tālāk atrodam arī kopējo ēdamzāli

(refectorium) un kopējo guļamzāli (dormitorium).

Bet ordeņa brāļi bez mūku solījumiem bija de-

vuši arī ceturto solījumu: cīnīties ieročiem rokā

par baznīcu. Ordenis bija arī stipra militāra orga-

nizācija. Ordeņa brāļu uzdevums bija ne tik vien

zemi pārvaldīt, bet arī aizsargāt. Šis konventa mā-

joklis jeb klosteris bija stipri apcietināts ar 2—3

priekšpilīm (Vorburge), tajā bija stūros torņi, sar-

gu ejas, priekšā tam bija ierīkotas zemas terrases

ar mūriem (Parcham); tas pats par sevi jau bija

stipra pils.
Bez komturejām ordeņa zemēs bija arī fogtejas,

kurās dzīvoja zemākie pārvaldnieki — ordeņa fogti.
Tās bija mazākas, tajās nebija konventa celtnes, bet

neliela dzīvojama telpa un maza mājas kapella, kas

neaizjēma pat visu zāli, bet pietika nelielā garni-

zona vajadzībām.

Kad ordenim uzbruka ienaidnieks, vai arī, ja
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to vajadzēja atsist, tad meistars sūtīja ziņu kom-

turiem, kuru pilīs tad arī sapulcējās ordeņa kara-

spēks.
No Kursas ordeņa komturejām līdz mūsu die-

nām uzglabājusies tik Ventspils. No Kuldīgas mums

nav pat plāna, ir tikai zīmējums no 1729. g.

Kuldīga bija ordeņa varas centrs, un visu or-

deņa pastāvēšanas laiku te bijis konvents, tāpēc ari

šai pilij vajadzēja būt visvarenākai. Kuldīgas kom-

turs bija augstāks par citiem ordeņa pavēlniekiem;
reizēm viņš bijis arī ordeņa meistera vietnieks.

J. G. Veiganta (J. G.Weygant) zīmējumā no

1729. g. redzam četrstūrainu trīsstāva konventa

celtni ar stūru torņiem, kas labi uzglabājušies rītos

un ziemeļos. Pret pilsētu šo rītu un ziemeļu torņu

priekšā ir priekšpils ar divstāvu celtnēm. Domā-

jams, priekšpils būs bijusi arī vakaros, kur, kā lie-

kas, būs atradušies arī galvenie vārti. Priekšpilij

piederējušas arī pils dzirnavas. Dienvidos pilij re-

dzam arī pils grāvi, kas, domājams, ar Ventu būs

bijis saistīts augšpus Rumbas. Uz dienvidiem no

pilsgrāvja atrodas briežu parks. Augšstāvā redzam

diezgan labi uzglabājušos sargu eju (VVehrgang), jo

rītu pusē zem jumta redzam daudz lūku uzzīmētu.

Ir uzglabājies vēl arī kāds Vēbera (VVaeber) zī-

mējums no 1801 vai 1804. g. Tajā varam saskatīt

vakara pusē, pēc lielajiem logiem spriežot, lielu

zāli. Zāle ziemeļu pusē hercogu laikos tikusi pār-

būvēta. Rīta puse 19. g. s. sāk. labi uzglabājusies,
bet priekšpils stipri sagrauta. No šīs pils uzglabā-

jies arī skats Mirbacha vēstulēs.

1857. g. izdotajā Stavenhagena „Album Balti-

scher Ansichten" no drupām nav vairs nekas re-

dzams. Tagad tur jau 65—70 gadu atrodas pilsētas
dārzs. No drupām uzglabājies tik viens pagrabs.
Pirms Pasaules kara dažas mūru atliekas' bijušas
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saskatāmas Ventas krasta lejpus Rumbas un lejpus
dzirnavām. Pārējās drupas sedz velēnas.

2)
Tā kā katoļu baznīcas likumi noliedz dažādos

laikos ēst gaļu, un tos visvairāk ievēroja garīdznieki

un mūki, tad ordeņa brāļu dzīvē zivju iegūšanai

bija liela nozīme. Kuldīgas ordeņa brāļiem bija tie-

sības vienīgiem zvejot Nabas ezerā, bez tam viņi

varēja taisīt tačus vienā pusē Ventā. Kādu laiku

viņiem piederēja arī zvejas tiesības Kuršu jomā,

kuras 1310. g. viņiem Mēmeles pils atpirka, nododot

katru gadu 20 šoku lielu brekšu un 1000 līdaku par

noteiktu cenu.

Kuldīgas pilsoņi tirgojušies ar zivīm, labību, lo-

pu taukiem, ādām un kokiem. Hanzas ziedu laikos

Kuldīga bija Hanzas locekle. 15. g. s. Kuldīga
iejaukta ordeņa cīņās ar Poliju un Lietavu; Kul-

dīgas komturam bija jābūt nomodā pret žemaitiem.

Kuldīgas apkārtne ordenis audzināja zirgus sa-

vām kara vajadzībām.
Pie pils par Ventu bija uzcelts tilts, kura viens

gals atradās pie pils vārtiem.

Reformācija Kuldīgā sāk izplatīties no 1526. g.,

un ap 1540. g. še visi jau luterāņi. Goth. Ketlers

še mīlēja bieži uzturēties, še noturēti arī vairāk-

kārt landtāgi. Kuldīgā viņš nodibināja arī aug-

stāku skolu, kurā sagatavoja 6 zēnus, to starpā arī

latviešu tautības, par skolotājiem, ierēdņiem un

sprediķotājiem.
1570. g. Goth. Ketlers lika uzcelt jaunu draudzes

baznīcu, kurā ielika arī ērģeles. 1669. g. tā pilnīgi

nodega, 1672. g. tika atjaunota un 1866. g. atkal pa-

matīgi renovēta.

1596. g. herc. Vilhelms Kuldīgā nodibināja savu

rezidenci un centās šo pili pēc iespējas izdaiļot.
1610. g. še dzima herc. Jēkabs, viņa māte herc. So-

fija drīz pēc tam nomira un tika arī še apbedīta.
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1615. g. izdega gandrīz visa Kuldīga, un tiltu plūdi
aiznesa. Hercogu laikos Kuldīgā dzīvoja virspils-

kungs.
Kā liekas, tad tirdzniecība še toreiz bijusi diez-

gan uzplaukusi. Tā, par 1621. g. mirušo Kuldīgas
tirgotāju Gosu stāstīts, ka viņam bijuši Ventspilī
12 kuģi, un viņš tirgojies ar Holandi, Franciju un

Spāniju. Herc. Jēkabs bieži uzturējies Kuldīgā, te

viņš arī svētījis veselu nedēlu savas kāzas ar Bran-

denburgas princesi Luizi Šarloti; lielā kūrfirsta mā-

su. Kuldīgā viņš nodibināja zalpētera darītavu un,

pēc dažām ziņām, arī kuģu būvētavu. Herc. Jē-,

kabs bija vēlējies padarīt Ventu pieejamu kuģiem
arī pie pašas Kuldīgas un augšpus tās. Tādā nolūkā

viņš lika rakt slūžu kanālu ap Rumbu un arī Rumbu

pa daļai saspridzināt. Šos nodomus viņš tomēr

vēlāk atmeta, jo no spridzinājumiem cieta arī pils.
Kā liekas, herc. Jēkabs tiesības zvejot Rumbā

pārvērtis par hercoga regāliju. Še pastāv vēl ta-

gad paraša zivis „gaisā ķert", t. i. kad nārstu laikā

iaši un vimbas, peldēdami augšup pa Ventu, Rum-
bas krāci grib pārlekt augstā lēcienā, zvejnieki sa-

liek šajās vietās murdus, kuros zivis lecot iekrīt.

Zviedru-polu karā 1656. g. zviedru ģenerāla Le-

venhaupta karavīri ieņēma Kuldīgas pilsētu un to

izlaupīja, 1658. g. padevās arī pils. 1659. g. zvied-

rus, kās atradās Duglas'a vadībā, sakāva. Šajās

cīņās aizgāja bojā pilī novietotais pilsētas arehīvs

un daudz vērtslietu; zviedri bija aizveduši pat baz-

nīcas zvanus.

1658. g. zviedri sajēma hercogu Jēkabu gūstā.
Viņš atgriezās Kurzemē tikai pēc Olīvas miera no-

slēgšanas 1660. g.

Jēkaba dēls Fridrichs Kazimirs, kas mīlēja
greznību un medības, par lielām summām paplaši-
nāja un izdaiļoja pils dārzu, kuram viņš bija izsūtījis
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kokus no ārzemēm, un 1680. g. iekārtoja te briežu

parku. Pēc viņa nāves 1698. g. viss tas panīka,

un 1793. g. herc. Pēteris skaisto parku pārdeva no-

ciršanai. Fridrichs Kazimirs bija izdaiļojis arī pašu

pili. Skaistas zīda un vilnas tapetes greznoja sienas.

Sevišķi grezna bija lielā zāle, kuru sauca par kuģu

zāli, jo uz tās griestiem bija attēloti visi Jēkaba

laikā celtie kuģi, kas uzturēja satiksmi ar kolonijām

Tabago un Gambiju.
Lielā Ziemeļu kara laikā 1701. g„ baidīdamies

no ienaidnieka iebrukuma, pili evakuēja, aizvedot

visu vērtīgāko uz Mēmeli. 1702. g. Kuldīgā ienāca

Kārlis XII.

1729. g. kuģu zāle bija jau iegruvusi. Pēc Zie-

meļu kara pilsoņi sāka ņemt no pils akmeņus savu

jauno namu celšanai.

Lielās franču revolūcijas atbalsis bija sasniegu-
šas arī Kuldīgu. Tās pilsoņi pievienojās Kurzemes

pilsētu savienībai, kuras nolūks bija aizstāvēt pil-

soņu tiesības pret muižnieku privilēģijām.

Napoleona kara laikā (1812. g.) arī Kuldīgai

bija jāmaksā kontribūcija, kas atsaucās pēckara ga-
dos pilsoņu trūcībā.

Līdz beidzamajam laikam Kuldīga ir palikusi

maza, klusa pilsētiņa sānis no ceļu tīkla, bez ērtas

satiksmes: 47 km no Tukuma-Ventspils dz. Sten-

des stacijas, 37 km no Skrundas un 60 km no

Ventspils. Ar šīm vietām satiksmi uztur autobusi.

Tiltu pār Ventu, kas bija celts vēl vācu laikos,
1615. g. plūdi aiznesa. Tikai 1873. un 1874. g. uz-

cēla jaunu, inžeņieru, Hitrovo, Staprani un Blumen-

tāla vadībā.3)
Pasaules karā pilsēta nav daudz cietusi. Ak-

meņu tiltam 1915. g. uzspridzināti divi posmi, kas

atjaunoti 1926. g. Rūpniecības iestādes krievi ne-

paguva evakuēt, tāpēc pēc kara tās atjaunoja.
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Tagad Kuldīgā ir vadmalas, sērkociņu un finieru

fabrikas. Baznīcas: Sv. Katrīnes luterticīgo vācu —

celta tajā vietā, kur ordeņa laikos bija stāvējusi pil-
sētas draudzes baznīca, kas 1570. g. atjaunota (skat.

augstāk). Latviešu draudzes baznīca celta 1895.—

1904. g. pēc archit. V. Neimaņa meta; romas katoļu
no 1639.—1642. g.; bez tam ir arī vēl pareizticīgo

baznīca, baptistu lūgšanas nams, 2 sinagogas.

ledzīvotāju skaits 1881. g. — 8072, 1914. g. —

11.700, 1920. g. tikai 4815, 1925. g. — 6912.
4)

Literatūra.

J
) Dragendorff Ernst

— Ueber die Beainten des Deutschen

Ordens m Livland wāhrend des XIII J. h. Dissertation.

Berlin 1894. 88.—91. t. p.

s ) Sitzungsberichte der kurlāndischen Gesellschaft fiir Lite-

ratur und Kunst. 1895. 33.-42. i. p. Kari f. L6wis —

Zur Baugeschichte der Komtureien des Deutschen Ordens

m Kurland.

3) Mettig —
Baltische Stādte. 258.-274. Lp.

*) a) Latviešu konversācijas vārdnīca. 74. burtnīca. 18811.—

18836. 1. p.

b) G. Krūmiņš — Praktisks illūstrēts vadonis pa Liepāju

un Dienvidu Kurzemi. 107.—115. 1. p.

5) Ādolf Richters —
Baltische Adreßbūcher. 2. Band. Kur-

land. 1912. 90.—92. 1. p.

Ziņas sakopojusi cand. hist. A. Lazdi ņa.

Ventspils.

Ventspils atrodas pie Ventas ietekas jūrā. Viņa

pēc lieluma ir trešā Latvijas ostas pilsēta. Tās osta

ir labākā osta Latvijā, jo ziemu neaizsalst. Ventas

upes lejas galu aizvēstures laikos apmeklējuši vi-

kingi gan tirdzniecības, gan arī laupīšanas nolūkos.

Pret tiem arī celtas 5 pilis Ventas lejas galā no

Ventspils līdz Kuldīgai.
Kad vāci iejema Kursu un 1253. g. ordenis da-
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būja Ventas lejas galu, tas 1290. g. pie ietekas uz-

cēla pili. Ordenis kā Prūsijā, tā arī Livonijā centās

iegūt savās rokās lielāko, kuģniecībai noderīgo upju

grīvas. Tās viņam bija nepieciešamas gan stratē-

ģiskiem, gan arī tirdzniecības nolūkiem. Šīs vietas

viņš nocietināja pilīm. Tā, Narvas lejas galā tas

uzcēla Narvas fogta pili un pie Pērnavas ietekas —

Pērnavas komtura pili. Tāpat arī Rīgas un Daugav-

grīvas,pils viņam deva iespēju valdīt pār Daugavas

ieteku un kontrolēt tur tirdzniecību, un Jelgavas

pils — pār Lielupes kuģojamo lejas galu.

Ventspils komtura pils nav bijusi liela, tā pie-

der mazākajām Livonijas pilīm. Kā citās komture-

jās, tā 'arī te bijusi ordeņa konventa celtne ar pie-

būvētu kapellas kori un torni. Te arī būs bijusi
kopēja ēdama un guļama zāle, tāpat arī kapitula
zāle, kuras vienā stūrī būs bijusi ierīkota kapella

dievkalpojumiem.

No celtnes kvadrāta formas varam spriest, ka

šī pils no paša sākuma bijusi domāta konventam

un, kā rādās, celta jau sākumā no akmeņiem.
Pirmās ziņas par pilsētu uzglabājušās no

1378. g., bet pilsēta varēja būt eksistējusi jau

agrāk.
Pēc ordeņa valsts sabrukšanas, kad nodibinā-

jās Kurzemes hercogiste, šajā pilī līdz 1794. g. dzī-

voja pilskungs, tad kādu laiku netaisīja remontus

un pili nevarēja apdzīvot. Pils torni 1798. g. uz val-

dības rīkojumu paaugstināja, lai kuģinieki pēc tā

varētu orientēties.

Ta ka pilsētai savas baznīcas nebija, tad pils
baznīca līdz 19. g. s. noderēja arī pilsētas draudzei.

Ap 1827. g. pilī atkal ierīkoja pilskunga dzīvo-

kli, tiesu un cietumu. 16. un 17. g. s. ap pili ir bi-

jušas aptaisītas arī skanstes, ar bastioniem stūros,

kas tagad jau sen nolīdzinātas.
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No pils uzglabājies Veiganta (VVevgandt) zī-

mējums no 1729. g. un Villonga (VVillong) plāns no

1827. g.
1)

Ventspils komturs bija pakļauts Kuldīgas kom-

turam, kuram savukārt bija pakļauti šādi ierēdni:

pils komturs, kas izpildīja reizēm arī komtura vietu,

drosts (Drost) jeb pils saimniecības pārzinis, zivju

meistars (Fischmeister) un vanagu pārzinis (Falk-

ner). Zivju ēdieniem viduslaikos garo gavēņu pēc

bija liela nozīme, kāpēc ordeņa saimniecībā pat at-

sevišķa persona bija nozīmēta pārzināt ordeņa brāļu

apgādi ar zivīm. Vanagu pārzinis ķēra vanagus

un dresēja tos medībām. Viduslaikos daudz medīja

ar vanagiem. Šādas amatpersonas bija tikai tādās

pilīs, kuru apkārtne bija bagāta vanagiem, kā Gro-

biņa un Ventspils. No 1399.—1409. g. Ventspils kom-

turs nosūtījis augstmeisteram Marienburgā 250 va-

nagus, jo augstmeisteram toreiz bija paraša dāvināt

valdniekiem šos dresētos putnus.

Pēc pils nodibināšanas, tās apkārtnē nodibinājās
pilsētiņa. Varbūt, ka kāda senkuršu nometne te

būs bijusi jau pirms vācu atnākšanas, jo vāci savas

pilsētas parasti nodibināja pie ciemiem.

Nav zināms, kad Ventspils dabūjusi pilsētas tie-

sības. Tās nozīmi sava laika tirdzniecībā varam

noģist no tā, ka ilgu laiku Ventspils bija vienīgā osta

Kursā, un ka jau 1314. g. te iebraukuši lielāki tirdz-

niecības kuģi. Zināms, ka 1440, g. Ventspils bijusi
Hanzas locekle.

Ta ka Ventspils bija tirdzniecības sakaros ar

Vāciju, tad Ventspilī jau ap 1526. g. izplatījusies re-
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formācija, un 1532. g. Ventspils komturs noslēdz sa-

vienību ar Rīgu jaunās ticības aizstāvēšanas nolū-

kos, kā to darīja tolaik Vācijas pilsētas un valdnieki.

Kad krievu valdnieks Jānis Briesmīgais ielauzās

Vidzemē, un toreizējam ordeņa meisteram Gothar-

dam Ketleram bija vajadzīga nauda, viņš ieķīlāja
vairāk Kurzemes pilu, to starpā arī Ventspili,
1560. g. poliem. Kad Ketlers kļuva par hercogu, kā

citās pilsētās, arī Ventspilī viņš 1567. g. lika atjau-
not baznīcu un 1562. g. te dibināja latīņu skolu.

Kad Polija ieguva Vidzemi, polu valdība, lai saistītu

sev ciešāk Rīgu, kura no 1561. —1582. g. bija gan-

drīz patstāvīga, apstiprināja Rīgas monopolu uz la-

bības izvešanu no Polu Livonijas, aizliedzot to Lie-

pājai un Ventspilij.

īsu laiku (1605.—1615. g.) zviedru - polu troņa

mantošanas karā, kad zviedrus 1605. g. sakāva pie

Salaspils, zviedru ķēniņš Kārlis IX., lai gūtu atbal-

stu no Kurzemes hercoga, atcēla šo Rīgas privi-

lēģiju, bet jau 1615. g., kad herc. Vilhelms savās

cīņās ar muižniecību meklēja Rīgā atbalstu, atjau-

noja šo noliegumu, un tikai 1635. g. pēc Stumsdor-

fas pamiera līguma, to galīgi atcēla, jo tad Polija

bija vairāk ieinteresēta par Ventspils labklājību.

Polu laikos Ventspils tirgotājiem bez nodevām

hercogam, bija jāmaksā arī valdībai 3,5%' jūras
muitas. Kā citās pilsētās, tā arī Ventspilī bija spēkā

noliegums, ka ārzemju tirgotāji nedrīkst tieši tirgo-

ties ar vietējiem iedzīvotājiem, bet tikai ar Ventspils
tirgotāju starpniecību.

Kurzemes hercogs Fridrichs vēlējās padarīt
Ventu arī augšpus Ventspils kuģniecībai noderīgu,

tāpēc viņš 1631. g. deva Ventspils tirgotājam un bir-

ģermeisteram Jēkabam Jasperam uz 20 gadiem

tirdzniecības monopolu Ventā, par ko Jasperam va-
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jadzeja Ventu padziļināt. No ta nekas tomēr ne-

iznāca.

Hercoga Jēkaba laikā Ventspils sevišķi uzzēla,

jo lielāko daļu caur to transportēja uz ārzemēm

Kurzemē ražotās preces, kā arī labību, linsēklas,

malku, ādas, vaskus un ieveda no kolonijām jēl-
vielas.

Jēkabs nodibināja kādus 5 kilom. no Ventas ie-

tekas jūrā, tajā vietā, kur Venta ieplūst Packuļupē,

kuģu būvētavu, kurā celti 44 kara kuģi un 75 lieli

tirdzniecības kuģi. Zviedru-poļu karā 1659. g. ap-

rīlī zviedru kara vadonis Duglass iejēma Ventspili,
pie kam viena pilsētas daļa gāja ugunsgrēkā bojā.
Zviedri ierīkoja tūliņ te muitas namu un ostas pār-

valdi, tomēr jau tā paša gada septembrī zviedru ko-

mendantam Bikertonam bija Kurzeme jāatstāj.

Liela ziemeļu kara sakuma 1701. g. zviedri at-

kal aplenca Ventspili, bet neiejēma.

1710. g. te plosījās mēris un tikai 7 ģimenes

pārdzīvoja šo sērgu.

Kā Kurzemes hercogi, tā arī pilsētas Kurzemē

cīnījās ar muižniecību, bet kā hercogs, tā arī pil-
sētas šajā cīņā zaudēja.

Pilsētām, kas bija līdz 1617. g. sūtījušas savus

pārstāvjus landtāgā, šo tiesību atjēma. 1606. g. no-

teica, ka muižniekiem Ventspilī tiesība tieši tirgo-

ties ar ārzemniekiem, tieši viņiem ražu pārdodot

un no viņiem tieši preces iepērkot. Tā muižnieku

karstā vēlēšanās bija izpildīta, turpretī pilsoņu vē-

lēšanās, tiesību turēt muižas, netika reali-

zētas.

Kurzemes hercogistes beidzamajos gados, kad

tā bija nokļuvusi jau Krievijas ietekmē, Ventspils

eksporta tirdzniecība atkal tika ierobežota par labu

Rīgai.

Saprotams, tādos apstākļos, kad izplatījās ap-
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gaismības idejas, it sevišķi Lielās franču revolūci-

jas laikā, tās izplatījās arī Kurzemes pilsētās, un

Ventspils tirgotāji tiecās nodibināt pilsētu ūniju

1790. g., lai atjaunotu pilsoņu tiesības. To reālicēt to-

mēr neizdevās pilsoņu nesaskaņu pēc, jo amatnieki,
kam tirgotāji nedeva iespēju iekļūt pilsētas maģi-

strātā, pievienojās ūnijas pretiniekiem. Pēc Tilzites

miera, kad Krievija pievienojās kontinentālai blokā-

dei, Ventspils tirdzniecība stiprā mērā no tās cieta

un vēl ilgi pēc šā kara nevarēja atzelt. Tā 1818. g.

Ventspilī bija tikai 176 nami ar 1000 iedzīvotājiem.

Pilsoņiem nebija pat savas baznīcas, vecā baznī-

ca, kura bija dibināta jau viduslaikos un kuru G.

Ketlers bija licis atjaunot, 1719. g. bija noplēsta, jo

draudējusi sagāzties. No tā laika pilsoņi gāja pils

kapellā. Tikai 1835. g. ar ķeizara Nikolaja ziedoto

naudu pilsoņi uzcēla paši sev baznīcu, kuru tad arī

nosauca par Nikolaja baznīcu.
2) Šīs baznīcas zvanu

lējis latvietis J. Kleinšmits, miris 1852. g.

No 1907.—1934. g. par mācītāju šaja baznīca

bija tagadējais virsbīskaps Dr. theol. T. Grīnbergs.
1844. g. pils kapellu nodeva pareizticīgai draudzei.

1805. g. Ventspilī atvēra pilsoņu skolu, 1835. g.,

uz mācītāja Pauflera ierosinājumu atvēra svētdie-

nas skolu un 1877. g. 3 klasīšu meiteņu skolu, kuru
1903. g. pārvērta par meiteņu ģimnāziju. Ventspilī
bija arī apriņķa skola.

Neskatoties uz Ventspils izdevīgo ģeogrāfisko
stāvokli pie lielas upes ietekas jūrā, neskatot uz ne-

aizsalstošo ostu, Ventspils tomēr nevarēja uzplaukt.
Pēc Liepājas-Romnas un Rīgas-Tukuma dzelzceļa
nodibināšanas un Liepājas ostas izbūves, Ventspils
tirdzniecība gāja vēl vairāk uz leju. Pēc Ventspils-
Ribinskas dzelzceļa atklāšanas Ventspils osta bija

tieši savienota ar lekš-Krieviju un vēlāk pat ar Si-

biriju. Lai ostas vārti neaizsērētu, tika taisīti vilņ-



47

lauzi (moli). Šajā laikā tika arī krasti nostiprināti,

stacija pārcelta upes labajā pusē, elevātors uzcelts,
kurā ietilpst 50 miljonu kilogramu labības, saldē-

tava, (50 tūkst, mucām sviesta), labības žāvētava,

kas spēja izkaltēt 10 tonnas graudu stundā. 1910. g.

preces eksportēja par 70 miljonu rubļu, bet impor-

tēja tik par 14 milj. Bet ja eksports neatbilst im-

portam, tad osta nevar zelt, jo kuģa kravas iznāks

tik tad lētas, ja kuģis, kas izkrāvis atvestās, varēs

uzjemt vietējās preces un tam nebūs tukšā jābrauc

atpakaļ. Ventspilī 1818. g. bija 1000 iedzīvotāju,
1897. g. — 7.127, 1912. g. — 18.000.

3)

Pirms Pasaules kara pār Ventu sāka celt

dzelzstiltu, bet karš šos darbus pārtrauca. Koka

tiltu pēc kara atklāja 1923. g.

20. g. s. sākumā, kad Ventspilī bija daudz

būvju darbu, tajā saplūda strādnieki arī no Liepājas
un Rīgas. Tas veicināja strādnieku kustību. Vents-

pilī nodibinājās slepeni pulciņi, kas nodibināja saka-

rus ar Rigas soc.-dem centrālkomiteju. Strādnieki

noturēja meža biezumos sapulces, kurās uzstājās

Rīgas centrālkomitejas sūtītie propagandisti. Sarī-

koja arī streikus un demonstrācijas. 1905. g. no-

vembrī streikoja pasts, tegrafs un dzelzceļš. Notika

mītiņi, gājieni. Naktī no 23. uz 24. dcc. apriņķa
priekšnieks Brauns arestēja Ventspils komiteju un

daudz redzamu revolūcionāru, no tiem dažus notie-

sāja uz nāvi, dažus izsūtīja uz Sibiriju. Daudzi aiz-

bēga uz ārzemēm.

Pēc Latv. patstāvības proklamēšanas Ventspils
pilsētas domē ievēlēja 60 domniekus, bet šī dome

nevarēja savu darbību uzsākt, jo 30 janvārī ienāca

komūnisti.

24. febr. pilsētu iejēma landesvēra nodala, kas

nonāvēja ap 300 iedzīvotāju. Tikai 30. jūnijā pil-
sētas dome varēja atkal sapulcēties.
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Bermontiešiem Ventspili iejemt neizdevās.
4

)

Latvijas patstāvības laikā 1918. g. Ventspilī no-

dibināja reālskolu, kuru 1923. g. pārdēvēja par ģim-

nāziju. Tajā par direktoru līdz 1932. g. bija tagadē-

jais virsbīkaps Dr. theol. T. Grinbergs. 1930. g. at-

vēra komercskolu.

Ventspilī ir bibliotēka ar lasītavu, Skolotāju

arodbiedrības muzejs, teātris, 7 biedrības. Tagadē-

jās Ventspils otrās pamatskolas telpās, kādus 90

gadus atpakaļ, bijusi skola, kurā mācījies Krišjānis
Barons.

XVII. g. s. beigās Ventspilī dzīvojis pazīstamais

kokgriezējs Nikolajs Zoferens, kam šeit bijusi kok-

griezumu darbnīca, kura apgādājusi ar saviem ra-

žojumiem vairāk Kurzemes un Zemgales baznīcas,
piem.: Liepājas Annas un Landzes baznīcas altāri

ir viņa taisīti.

Literatūra.

0 Sitzungsberichte der Kurlāndischen Gesellschaft 1895.

51.—58. I. p. .
2
) C. Mettig — Baltische Stādte 1904. 344.-362. L p.

3 ) Baltisches Adressbuch 2. Kurland 1912.

*) J. Sviestiņš — Ventspils 1934. g.

Ziņas sakopojusi cand. hist. A. Lazdiņa.

6. Talsi.

13. gadsimta avoti min „Talsus" kā nelielu or-

deņa pili. Vispirms 1230. g. līgumā ar kuršiem, tad

rīmju kronikā 13. g. s. beigās sastopams nosaukums

„Talse". Ap 1290. g. pilij un miestam uzbrūk leiši,

izposta to un aizved bagātu laupījumu. 15. g. s. or-

deņa mestru lēņu grāmatas runā par „Burggebiet
Talsen" (1442. g. lēņu grāmata atzīmē „im Burgge-
biet Talsen und Gerichte Goldingen", bet 1443. g.

„im Burggebiet Talsen und Gerichte Candau".

1447. g. jau min „im Gerichte zu Talsen", bet 1462.,

1467., 1501. un 1505. g. „Kirchspiel Talsen". —
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1658. g. plosās mēris; Talsu apgabalā iebrūk zviedri*

izposta un izlaupa pili. Mēris atkārtojas arī ap 1710.

g., kad izmirst gandrīz visi Talsu iedzīvotāji. —

Kad galīgi sagrauta ordeņa pils, nav zināms. Nav

arī uzglabājušies pils mūri. Pilskalna vaļņa grāvjos

tagad ierīkotas ielas. Baznīca Talsos bijusi jau 15.

g. s. Nurmuižu lēņu grāmatas min 1421. g, „Kerk-

herrn Scheding von Talsen". Katoļu laikmetā te bi-

juši divi garīdznieki. Hercoga Gotharda Ketlera
laikā viņu vietā nāk divi luterāņi. Tad arī uzcel

mūra baznīcu, kas vairākkārt pārbūvēta; pēdējo
reizi to paplašina 1888. g. Atrodas baznīca stāvā

kalnā, uz kuru ved garas trepes. Līdz 18. g. s. vi-

dum ap baznīcu līdz pat ezeram atradusies kapsēta:
bez tam miroņi vēl 17. gadsimtā glabāti arī pašā

baznīcā. Divas apakšzemes ejas savienojušas baz-

nīcu ar ordeņa pilskalnu un tā saucamo Kloster-

kalnu. Ordeņa pilskalnam pa labi saskatāms Vilk-

muižas ezers, kuram vienā pusē redzama Talsu

muiža. Celta tā hercoga Ketlera laikā un dzīvojis
te hercoga amtmanis.

Interesanti ir baznīcas vizitāciju protokoli. Pie-

mēram, 1573. g. protokols stāsta, ka baznīcai, zemju

pietiek, bet trūkst darba spēka. Vācu mācītājs sa-

ņem 96 pūrus labības, 100 markas naudā, bet lat-

viešu mācītājs 53 p. un 62 1/£ mk. — 1609. g. vizitā-

cija sūdzas par sliktām katķisma zināšanām. Draud

ar sodiem: kas pirmo reizi nav apmeklējis baznīcu

— maksā 1 vērdiņu, otro — saņem rīkstes. Māņti-
cība liela, zemnieki v ēdina veļus (par to cietumsods),

zog sievas, pārkāpj laulību, neglabā miroņus, kap-
sētā, bet laukos, krūmos. Baznīca pati arī sagru-

vuši. 1665. g. baznīcai nav jumta, poli izlaupījuši
baznīcas lādi. 1713. g. vizitācija rāda bēdīgu seju.

Baznīcai nav ilgi bijis mācītāju, draudze asarām

lūdz tos. Baznīca tiktāl nolaista, ka pat zvanam
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trūkst virvju, kamdēļ tas nav lietojams. Muižnieku

baznīcas pārstāvji vizitāciju neatzīst, jo vizitātoru

Mevkingu iecēlis hercogs. 1730. g. tāpat aina bē-

dīga. Draud iebrukt baznīcas jumts, galīgi izputi-

nāts pastorāts.
Literatūra.

1) E. H. Busch — „Ergānzungen der Materialien zur

Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der

Ev.-Luth. Gemeinden m Russland".
2) Scmidt — Kurlāndische Sitzungsberichte, 1900.

3) Lovis of Menar — «Sitzungsberichte", Riga, 1902.

4) Bielenstein — „Mag. der lett. litt. Ges." Bd. 14,
Heft 2.

5) W. S. Stavenhagen — „Album Kurlāndischer An-

sichten".

6) Latviešu konversācijas vārdnīca.

7) T. Dzintarkalns — «Vadonis pa Talsiem un apkārtni".

7. Sabile.

Sabili, nelielu ordeņa pili, avoti min jau 13. gad-
simtā. Ordenis sajem Sabiles apgabalu, pēc 'Vre-
decuronias dalījuma (4. aprīlī 1253. g.). Un drīz tad

laikam pēc Durbes kaujas (1260. g.) uzcelta tiek

Abavas krastā ordeņa pils. Avoti min divus Sabi-

les fogtus — Johannu 1282. g. un vēl otru 1301 g.

15. gadsimta dokumentos Sabiles vārdu sastopam

jau vairākkārt (1438., tad 1442. g. etc). 1236. g. pili

pārbūvē. Ap pili senāk bijis liels grāvis. Par Sabiles

pili stāsta arī baznīcas akti (piem., no 1600.—1604.

g.). Kad pils galīgi izpostīta, vai arī kad sācies tās

sabrukums, nav īsti zināms. Katrā ziņā 16. gadsimta

beigās tā jau stipri vien sabrukusi (pēc baznīcas

recesu ziņām). 1794. g. ir tikai vairs pils drupas;

vienīgo šā gada attēlu atrodam Brotces krājumā.
Pēc zīmējuma spriežot, pilskalns bijis vienkāršs

četrstūris jeb kvadrāts. 19. gadsimta zīmējumos un

materiālos jau vairs nesastopam Sabiles pils dru-

pas. — Miests pie pils radies 15. gadsimtā; 1462 g.
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to min kāds dokuments. Paceļas tas arī tagad vēl

Abavas labajā krastā uz pakalnu terasēm. Ordeņa
laikos šais uzkalnos audzētas vīnogas. — Sabiles

baznīcu uzceļ hercogs Gothards Ketlers 1567. g. bez

torņa. 1600. g. baznīca jau stipri vien sabrukusi. Tā

gada baznīcas recesā redzam, ka lūdz hercogu
Fridrichu dot baznīcas remontam akmeņus no ve-

cajiem pils mūriem, lai koris galīgi neiebruktu.

1682. g. baznīcai uzceļ torni. Baznīcu vēlāk pār-

būvē 1857. g. un 1876. g., kad te arī novieto vecās

pils baznīcas zvanu. 1859. g. baznīca dabū ērģeles,
bet 1861. g. altārgleznu no Drēzdenes. Visai inte-

resantu ainu sniedz baznīcas grāmatas. 1642. g. in-

ventāra sarakstā redzam, ka baznīca stipri sagru-

vuši, ka baznīcas inventārs trūcīgs. Arī 1665. g.

protokols sūdzas, ka baznīcas korim jumts sabru-

cis. Hercogs gan uzdevis amtmanim labot, nav iz-

pildīts. Baznīcas pārstāvjos ir tikai muižnieki, bet

tie nekādus rēķinus neved. No 1730. g. un 1786. g.

vizitācijas protokoliem redzams, ka baznīcai bijis
vēl 23 pūrvietas zemes. Ērģelnieks saņem no baz-

nīcas lādes 22 dāld. atalgojuma naudā un 1614 pūru

labības, par to viņam jāspēlē un jādzied latviski un

vāciski, jāmāca arī vācu bērni. Latviešu ķesteris

saņem 6 dāld. un 3 pūrvietas zemes, māca latviešu

bērnus. Zvaniķis dabū 4 dāld. no baznīcas lādes.

Baznīcas pārstāvjos ir jau pilsoņi un muižnieki.

Ziņas sakopojusi cand. hist. L. Ratermane.

8. Kandava.

Kandava, pilsēta Talsu apriņķī,_ Abavas senlejas
labā krasta nolaidumā. Priekšpilsēta atrodas Aba-

vas pretējā krastā; to ar centru savieno mūra tilts.

Vārds „Kandava" nozīmē mitru izbrauktu vai izmītu

vietu. Kandavas vieta bijusi apdzīvota aizvēstures

laikos. Kandava (Candove) pirmo reizi minēta
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1230. g. 17. decembra līgumā, kuru slēdza pāvesta

vietnieks Balduias no Ainas ar kuršu ķēniņu La-

meķinu.

1253. g., zemi dalot starp Kurzemes bīskapu

Indriķi un Vācu ordeni, Kandavas apgabals un vieta

nāca ordeņa rokās. 1253. vai 1254. g. lielmestra

Statthalters Eberhards von Seyne uzcēlis ordeņa

pili. Pie pils bijusi kapella. Turpat izcēlies arī

miests. Ordeņa pilī vēlāk ierīkota vogteja. No

1383.—1560. g. bijuši kādi 17 vogti. Pēc ordeņa sa-

brukšanas Kandava palika par hercoga hauptmaņa

sēdekli, kas viņu pārvaldīja, aizsargāja un tiesu

sprieda. 1598. g. minētas namnieku servitūta tiesī-

bas saņemt no hercoga mežiem malku kurināšanai

un 20 baļķu būvēm. 1617. g. pils kapellā vēl turēti

dievvārdi. Lielu cīņu pie Kandavas nav bijis. 1659.

g. zviedru virznieks von Brenners ieņēma pili uz

īsu laiku. 1703. g. zviedri pili izlaupīja, kā atmiņas

palikušas zviedru skanstis. 1710. g. mērī gandrīz
visi iedzīvotāji apmiruši, ēkas sabrukušas un kād-

reiz apdzīvotās vietās ierīkotas vēlāk druvas. Her-

cogu laikos Kandava neattīstījās. Līdz 1750. g. pilī
atradās pilskundzības tiesa (Hauptmannsgericht),
tad tiesas sēdekli pārnesa uz pilsētu un 1819. g. uz

Talsiem. Pils pamesta un sabrukusi. Ārpus pils

mūriem, austrumu daļā, Abavas pusē vēl uzglabājies
tornis ar 4-stūrainu pamatu, 2 m. biezām sienām un

2 stāviem. Šo torni Lovis of Menar sauc par Dans-

kerturm, vietējie iedzīvotāji par pulvera torni un

Mirbachs savās vēstulēs runā par pulvera sudma-

lām. Tagad vēl tornis apdzīvots. Pils akmeņi iz-

lietoti vēlākām pilsētiņas būvēm. Satiksme pār

Abavu uzturēta ar plostu. 1873. g. brīvkungs Kārlis

von Firks licis uzcelt mūra tiltu. 1900. g. pilskalnā
ierīkots pilsētas parks. 1902. g. pilsētas galva Alek-

sis Rozentāls atdāvinājis pilskalnu pilsētai. Krievu
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laikos Kandava pamazām uzplaukusi, par ko liecini,

iedzīvotāju skaita pieaugums. 1810. g. bijuši 300

iedzīvotāju, bet 1914. g. 2300 iedz. Pasaules kara
laikā % iedzīvotāju izbēguši. Latvijas valsts laikā

1920. g. bijuši 1045 iedz., 1930. g. —
1628 iedz.

Kautgan Kandava ir vietējs koncentrācijas punkts

un koku tirgus pie Abavas pludināmā ūdensceļa, kas

ved uz Ventspils ostu, bet tomēr lauksaimniecības

klajumi apkārtnē nav lieli, mežu rezerves aizvien

izsīkst un Jelgavas-Ventspils dzelzceļš iet Kandavai

sānis. Šie apstākļi nav bijuši labvēlīgi Kandavas

tirgum un pilsētas attīstībai.

Kandavā no 160 namiem 110 mūra. Mūra ēkām

izlieto Abavas krastu dolomitu. ledzīvotāju sa-

stāvs: latvju 88%, vācu 6%, žīdu 4% un pārējo
2%. (Pēc 1930. g. datiem.)

Kandavu izmanto arī ka peldiestadi; tur iz-

sniedz sēra un dūņu vannas. Peldiestāde atvērta 1902.g.

Tagadējo Kandavas baznīcu uzcēla 1736. g.

Mācītāja muiža zināma no 1582. g., kad pastāvēja

atsevišķas latvju un vācu draudzes un pastorāti.
Pēc 1710. g. mēra draudzes un pastorāti apvienoti.

Literatūra.
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9. Tukums.

Uz vakariem no Rīgas, uz ziemeļvakariem no

Jelgavas, tikai 15tkm no Rīgas jūras līča, uz Tu-

kuma ezera ziemeļu krasta atrodas Tukuma pilsēta.
No Tukuma ezera tek Slocenes upe, kas pie Slokas

pilsētas ieplūst Lielupē.

„Tukumam rietumu puse no dienvidiem uz

ziemeļiem stiepjas augsts smilšu kalns, kuru dēvē
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arī par Karātavu kalnu. Šī kalna virspusē ierīkoti

pilsētas kapi. Karātavu kalnam pretī, pāri pļavai,

redzams vientuļš mežu apaudzis kalns, kuru dēvē

„Pilskalns". Pilskalns atrodas pļavas vidū, pa kuru
tek Zvirgzdupīte uz dzirnavu ezeru. Pilskalna pla-
kums stāv pāri pār apkārtējām pļavām 14

līdz 15 metru. Tam platākā vietā 60 m, bet šau-

rākā 40, un viņa izskats, iegareni apaļš. Visapkārt

plakumam stiepjas nevienāda augstuma uzbedums.

Pilskalna ziemeļu un rietumu malas ar rakšanas

palīdzību padarītas stāvākas, no kam šais pilskalna

pusēs 6 metri augstumā no pakājes ir radies grāvis.
Pilskalna dienvidus puse no dabas ir bijusi savie-

nota ar lēzenu uzkalnu, kurš ar plata grāvja palī-
dzību atdalīts nost. Grāvja zemes uzmestas uzbe-

dumā, kurš vēl uzglabājies grāvja dienvidus pusē.

Jaunākā laikā grāvī un pilskalna dienvidus pusē

grābta grants, no kam radušies zemes nobrukumi.

Bīlenšteins šo pilskalnu aprakstīdams (Mag. 14.2)
par šiem postījumiem nerunā. Pilskalna plakuma

ziemeļu pusē atrodas divas dziļas bedres. Domā-

jams, ka kādreiz tās bijušas vai nu pagrabi, ūdens

krātuves, vai arī akas. Divi mazāki ierakumi at-

rodas dienvidus pusē, bet tie cēlušies no mantra-

čiem. Mītņu slānī daudz ogļu un deguša māla.
Par Tukuma pilskalnu uzrakstīta teika (Teikas

un pas. I. d. 178), ka kalnā nogrimušās pils dibenā
reiz kāds vīrs nolaidies un atradis zelta vārtus un

tādu pat pasauli, kā te augšā. Tomēr pēc brīža

apakšzemes iedzīvotāji to izdzinuši ārā" (Brastiņš).
Tukuma pilskalns ir ar nocietinātām nogāzēm

un valni plakumam visapkārt. Pilskalni ar valni

plakumam visapkārt ļoti- reti, sastopami tikai Kur-

zemē, tādi konstatēti 2 no 178 (Tukumā un Aiz-
vīķos).

Ziemeļu austrumos Tukuma pilsētai, 6 km at-
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tālumā atrodas Milzum- jeb Milzukalns. Milzum-

kalns ir apvidū augstākā vieta, jo paceļas virs jū-

ras līmeņa 112 m. Tas tālu redzams visā apkārtnē.

Kara laikā šeit stāvējuši gan krievu, gan vācu no-

vērotāji. Savām vajadzībām tie cēluši augstas bākas

kalngalā un ietaisījuši ierakumus, blindažas un sa-

tiksmes ejas. Šais rakumos redzams, ka kalna virsu

klāj metru un vairāk dziļš mītņu slānis. No iera-

kumu sienām rēgojas laukā rokām taisīti ornāmen-

tēti un neornāmentēti māla trauku gabali, dzīvnieku

kaulu atliekas, ogles un dzintars. Šis apstāklis lie-

cina, ka Milzumkalns senatnē ticis lietāts kā dzīves

vieta, kura, pateicoties savām dabiskām īpašībām,

bijusi labi aizsargāta pret uzbrucējiem.

Tagadējais kalna plakums izskatās kā trijstūris

ar noapaļotiem stūriem, kuram katra puse līdzinās

50 m. Milzumkalnu par pilskalnu uzdod A. Bīlen-

šteins un Lowis of Menars to apraksta „Rig. Zei-

tung" Nr. 227 no 1. okt. 1882. g.

Tukuma pilsētā atrodas arī senkapi jaunceltā

pamatskolas nama tuvumā. Tur š. g. jūnijā archai-

ologs E. Šturms izdarīja izrakumus.

Tukums atrodas pie vecā kara ceļa no Livoni-

jas iekšienes uz Prūsiju un Vāciju. Pie Kurzemes

sadalīšanas 4. aprīlī 1253. g. Livonijas ordenis da-

būja starp citu Tukkemena (Tuckemen) dalu Vre-

dekuronijas apgabalā (terra Vredecuronia). Vārdu
Tukums Dr. A. Bīlenšteins atvasina no somu-lībiešu

vārda Tukku, t. i. kaudze un magi, t. i. kalns. Par

Tukuma vācu pils dibināšanas gadu min 1229. g.
un arī 1330. g. Šī pils bij celta uz šlūdoņa sane-

stas morēnas. Pili aizsargāja mākslīgi rakti grāvji,
kuru paliekas dienvidvakaru un ziemeļaustrumu pu-

ses vēl labi saredzamas. Pils bij četrstūraina, gan-

drīz ar taisniem leņķiem stūros: pils garums 51 līdz

52 m no ziemeļvakariem uz dienvidaustrumiem un
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apm. 40 m plata. Maz ir palicis tagad pari no šīs

ordeņa pils. Paliekas redzamas tagad ieejot Tu-

kuma kara apriņķa valdes sētā, aiz cietuma.

Sākumā Tukuma pils bij fogteja; pilī mēdza

uzturēties arī ordeņa mestrs. Ordeņa mestrs Vil-

helms no Vrimersheimas raksta Tukumā jau 1381. g.

Livonijas mestrs Landers no Španheimas raksta

no Tukuma virsmestram 30. martā 1419. g. Vis-

pirms kādā Kuldīgas komtura rakstā virsmestram

22. jūlijā 1438. g. Tukums tiek noteikti apzīmēts

par pili. Daudz rakstu ir pagatavots un izsūtīts no

ordeņa pils Tukumā. Viens pats Pletenbergs ir iz-

gatavojis ap 20 vai vairāk rakstu Tukumā savas

valdīšanas laikā. 1463. g. aprīlī un 1481. g. jūnijā
Tukumā notika svarīgas kārtu sapulces.

Pēc grdeņa varas izbeigšanās zemes kungu

sapulce Rīgā 21. martā 1563. gadā nolēma pilis ne-

taupīt, arī Tukuma. Tas netika izpildīts. 1605. g.

septembrī Tukumā laupīja zviedri. 1625. g. zviedri

Tukumu ieņēma, bet nākošajā gadā atkal atstāja.
Jau 18. g. s. vidū Tukuma pils bij drupās. Vēl her-

cogu laikā no drupām tika taisīts cietums, kas vēlāk

lietāts par noliktavu.

Pilsētas tiesības Tukums dabūja ar ķeizara
ukazu 27. oktobrī 1798. g.
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