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Šāds ekskursijas maršruts izvēlēts, tāpēc ka:

1) ne tik vien Rīgas skolotājiem un skolniekiem, bet arī

visiem pārējiem jāpazīst Rīgas, mūsu galvas pilsētas, ap-

kārtne,
2) kurā vēstures laikā, sākot ar vācu ienākšanu, nori-

sinājušies svarīgākie notikumi, izcīnītas lielas cīņas,

3) Daugava — svarīgs satiksmes ceļš jau aizvēstures

laikos,
A) kuras krasti, sevišķi pie Salaspils, svarīgi stratēģiski

punkti, sākot no aizvēstures laikiem, kur vairāk pilskalnu,

pirmo pilu drupu, skanstes, pirmās baznīcas.

5) Daugavas krasti pie Salaspils pieder skaistākajam vie-

tām Latvijā,
6) Skolniekiem, braucot pa dzelzceļu, ceļš lets. No

šīs ekskursijas^var izveidot 3—4 skolnieku ekskursijas.

Mūsu ceļš vedīs mūs caur Rīgu un Rīgas patrimoniālap-

gabalu. Apskatīsim to drusku. Pēc 1226. g. marta Modenas

Viļuma robežu strīda izšķiršanas starp Zemgales bīskapu,

Dangavgrīvas klosteri, ordeni un Rīgas pilsētu, Rīgas apga-

bala robežas bija šādas:
1 )

Par izejas punktu jēma Rumbu pie Doles salas. Uz va-

kariem no tās, viņpus salas, robeža gāja taisnā līnijā no Dau-

gavas krasta līdz tuvākajam punktam uz Misas: no ši punkta
taisnā līnijā uz Babītes ezera ieteku Lielupē, no turienes uz

Daugavu.
Uz rītiem no Rumbas robeža gāja taisnā līnijā līdz

tiltam pār Pitcorgu un tālāk taisnā līnijā uz Ropažu,

t. i. Ķīšu un Juglas ezeru dienvidu galu, tālāk par šo

ezeru un Mīlgrāvi līdz Daugavai. Pēc Bulmering'a domām,
Rīgas dibināšanas laikā zemes gabals starp jūru un krāci,

kā arī starp Lielupi un Ropažu ezeru esot bijis neapdzīvots.
Tas gan būs pārspīlēti, jo nav jāaizmirst, ka šajā novadu at-

rodas Plavniekkalns ar vidējā dzelzs laikmeta kapenēm; tā-

pat arī Kubeskalns ar savu nometni. Šis apgabals bijis maz

auglīgs: purvi, kāpas, ganības, priežu, bērzu meži. Pļavas
atrodas te tik vietās, kur upītes, upes un ezeri pārplūst. Ar

zemkopību un lopkopību te varēja maz nodarboties.

Pec zviedru zemes vērtēšanas Rīgas novada tik 4. un 3.

grāda tīrumi.

Upju ielejas, kur labāka zeme un ar zemkopību atmak-

sātos nodarboties, draudēja pavasara plūdi. Nometnes uz

pašiem Daugavas vai Lielupes krastiem apdraudēja jūras lau-

pītāji. 1226. g. zemes strīdu izšķiršanas dokuments arī aiz-

rāda, ka šīs zemes bijušas maz apdzīvotas.



Pēc Bīlenšteina domām, gan šīs zemes jau priekš Rīgas
dibināšanas bijušas lībiešu un latviešu apdzīvotas.

Pēc Bulmerincg'a domām, vācu tirgotājiem 12. g. s. va-

jazējis braukt augšup aiz Rumbas, lai sastaptu ļaudis, ar ku-

riem uzsākt tirdzniecību. Tur arī tāpēc celta pirmā baznīca.

Vēl tagad no Rīgas līdz Salaspilij zeme maz auglīga.
Daugavas krastos un salās smilts zeme, kurā aug priedes,
paegli, virši, alkšņi un vītoli. Liepas, ozoli tik pie mājām
cilvēka rokas stādīti. Tālāk no Daugavas krastiem zemes

iekšienē zeme kļūst tumšāka un auglīgāka. Ogres Kangaros

veģetācija daudz bagātāka. No ledus laikmeta še daudz

granītakmeņu.
Arī fauna Daugavas krastos nabadzīga. Agrāk gan te

būs bijis daudz vairāk ūdens putnu, vēl pirms 40 gadiem pa-

vasaros še salaidušies daudz ūdens putnu: kaijas, pīles v. c.

Zivju te, domājams, agrāk būs bijis daudz vairāk, jo vēl ta-

gad katlkalnieši, dolenieši, salspilieši, kas dzīvo Daugavas

krastos, pārtiek no zvejas, un daži sasnieguši turību ar nēģu,

vimbu un lašu zveju. Tīkliem te mazāk zvejo, vairāk mur-

diem un kurvjiem. Priekš kara te vēlos rudeņos iemaldīju-

šies arī roņi, piem., 1901. g. pie Doles. Mežos te dzīvo zaķi,

irbes, medņi, stirnas, lapsas, āpši; aizvēstures laikos dzīvo-

juši arī staltie brieži.

13. g. s. Daugavas ziemeļu krastā līdz Lielvārdei
— Aiz-

krauklei dzīvojuši lībieši, no kuriem atmiņas vēl tagad uzgla-
bājušas vietu vārdos: māju vārds Salaspilī Aide — dārzs;

Pitka urga — Gara upe; upīte Doles salā Lebjava — muldiņa.

maju vardi Doles salā: Kivti — no kiv — akmens, Kaugas —

kaug — garš v. c. '

Lībieši dzīvoja ne tik uz Daugavas ziemeļu, bet arī uz

dienvidus krasta, kaut gan, varbūt nedaudz; jo uz to aiz-

rāda vietu vardi: Titurga —
bērnu upīte, Ķekava, vēl šo

baltu dienu šie krasta iedzīvotāji stipri atšķiras no iedzīvotā-

jiem talaka zemes iekšienē pēc sava rakstura un gaumes:

dolenieši no Daugavas krasta enerģiskāki, ātrāk piesavinājās

arejo kultūru, bet savus bērnus ne labprāt laiž uz Rīgu
skola. Dolē reta zaļumballe beidzas bez kaušanās. Viņi uz

„mežiniekiem" skatās it kā no augšas; bet labākie sabied-

riskie darbinieki vietējā dzīvē nāk no „mežiniekiem".

Lai gan zeme šajā apvidū — līdz Salaspilij maz auglīga,
tomēr Daugava — bez zvejas — pēc Rīgas nodibināšanas,
deva arī citus ienākuma avotus: uz pilsētu varēja celt ak-

meņus, būvkokus un malku pludināt, sienu vest. Satiksme pa

Daugavu ne tik vien vasaru un rudeni, bet arī ziemu te ēr-

tāka, ceļš labāks. Ceļš, pa kuru mēs brauksim, bijis jau no

Rīgas dibināšanas laikiem, varbūt, pat vēl agrāk. 13. g. s.

no Salaspils gājis ceļš arī uz Ādažiem. Bez šiem ceļiem
bijuši arī mazāki celi — no vienām mājām uz otrām.
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Pirmais tilts par Daugavu tika celts tik Kārla XII. laikā
pie Rīgas. Līdz tam satiksmi uzturēja augšup Rīgas ar 3 cel-

tuvēm: pie Doles, pie Olektes ietekas un pie Marijas dzirna-
vām. Celtuve pret Salu vārtiem uzturēja satiksmi ar Zem-
gali.

Tagad apskatīsim mūsu maršrutu tuvāk.
Braucot pa Maskavas ielu, starp Kijevas, Dricānu un

Fridriķa ielām, pa labi var redzēt Koju salas dārza jeb Mas-
kavas parka kokus. Tas tagad ir publisks dārzs. Savu no-

saukumu šis parks
_,

tāpat ka Koju salas iela gar Daugavas
krastu dabūjis no kādreizēja pilsētas sekretāra Andreja Koye,
kam ķēniņš Gustavs Ādolfs 1630. g. apstiprinājis šajā vietā
muižiņu. No 1754. g. šī muižiņa pieder Rīgas pilsētai. Sa-
vas politiskas — bruņiniecības muižas — tiesības šī muiža

zaudēja 1899. g.
2)

Augšpus šī parka redzams Krūdenera dambis no 1812. g.
apmēram 360 metr. garš, nosaukts toreizējā Rīgas policej-
meistera .Krūdenera vārda. Tas celts, lai aizsargātu pilsētu
pret pavasara plūdiem un_ lediem, nobeidzas pie Lībiešu jeb
Lūbekas salas, .kas arī kādreiz bijusi bruņiniecības muižiņa
un 1899. g. zaudējusi šis tiesības.

Pa labi (no Rīgas braucot) no Kuzņecova fabrikas lejā
starp Daugavas atteku un Daugavu redzam Viberta salu, kas
arī hdz 1899. g. bijusi bruņiniecības muižiņa un 1899. g. zau-

dējusi šis tiesības.

Pa kreisi (no Rīgas braucot) redzam 1862 g. celto ūdens
vadu torņus. Pie Kuzņecova fabrikas apskatīsim vietu, kur,
domājams atradušas 13. g. s.

Brāļu Bertolda dzirnavas.

Pec Rīgas nodibināšanas rīdziniekiem bija vajadzīgas
dzirnavas. 1226. g. dokumenti min Pārdaugavā domkapitula
dzirnavas, kas nosauktas Svētas Jaunavas vārdā — Marijas
dzirnavas, tajā vieta, kur vel nesen bija dzirnavas. Dzirna-
vām, kas atradās ārpus pilsētas, vajadzēja būt apcietinātām,
lai tas neizlaupitu ienaidnieks. Ta, piem., šo pašu Marijas
dzirnavu aizsargāšanu pret leišiem min kāda maiznieku
kalpu ģildes tradicija, saskaņa ar kuru maiznieku kalpi it kā
par sekmīgu leišu uzbrukuma atsišanu šīm dzirnavām
1235. g. dabūjuši atļauju nodibināt savu ģildi.4)

Rīgas pilsētai bija dzirnavas uz tās pašas upītes lejpus
domkapitula dzirnavām pie varenā Sarkanā torņa. Sv. Ni-
kolaja klosterim Daugavas grīvā bija dzirnavas pie tagadējas
Dūņu upes, Ķīšezera notekas Daugavā. Ar savām ūdens
buvem slavenie cistercieši jau priekš 1226. g. padziļinājuši
Mīlgravi, kur uzcēluši savas dzirnavas.

Ordenim bija Bralu Bertolda dzirnavas. Tās bijušas se-

višķi nocietinātas. Hermanis Vartbergs savā chronikā runā
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par torni, pie kura bijušas dzirnavas. Alberts Bardeviks

sauc tās par apcietinājumu.

Nosaukumu šīs dzirnavas dabūjušas, kā N. Bušs to pie-

rāda, no ordeņa brāļa Bertolda, kas pēc chronista Indriķa zi-

ņām, bijis ievērojamākais no ordeņa brāļiem, tas no 1206. g.

bijis Cēsu magister militiae. Viņš reālizējis ordeņa ekspan-
sīvo politiku pret igauņiem; viņam sevišķi liela nozīme bi-

jusi Vilandes ieņemšanā 1210. g. Viņš kritis kaujā pie Odenpe
1217. g. cīņā pret sabiedrotajiem igauņiem un krieviem. Ber-

tolds bijis izcils vīrs un izcilā stāvoklī. Domājams, ka viņš

arī še pirms Cēsu pils celšanas, būs uzcēlis pirmo ordeņa

pili ārpus Rīgas, kuras priekšgalā viņš arī būs stāvējis, un tā-

pēc arī viņam vēlāk 1208. g. būs arī uzticēta Cēsu celšana.

N. Bušs ari tapec doma, ka šis dzirnavas celtas pirms
1208. g.

Tās nevar būt celtas nekādā ziņā vēlāk par 1226. g., kad

te bija pāvesta legāts Modenas Vilums, ar kura palīdzību no-

slēdza Rīgas bīskaps, Rīgas prāvests, ordenis un Rīgas pil-
sēta robežu līgumu par Rīgas apgabalu, pēc kura kultivētas

vietas patur katrs, kas tās iekārtojis, jaunas .iekārtot var tik

ar visu pārējo atļauju, un nav domājams, ka ordenim vēlāk

tada atļauja būtu dota.

Šīs dzirnavas minētas ordeņa cīņās pret virsbīskapu un

Rīgu, kad visi pārējie bīskapi gāja Rīgas virsbīskapam palīgā.
Tā bija vienīgā tāda koalicija, kad visi bīskapi centās ierobe-

žot ordeņa varu. Ordenis uzvarēja Sāmsalas bīskapu, sakāva

virsbīskapa karaspēku un piespieda Tērbatas bīskapu izstā-

ties no šīs koalicijas. Nepadevās tik Rīgas pilsēta, kas bija
sabiedrībā ar leišiem. Šajās cīņās minētās Bertolda dzir-

navas ordenim bija svarīgs atbalsta punkts, no šejienes ar-

vienu kaitējot rīdziniekiem. 1298. g. rīdzinieki divi reizes uz-

bruka dzirnavām: pirmais uzbrukums neizdevās, otrā rīdzi-

nieki uzvarēja, ieguva bagātu laupījumu, aizveda 6 ordeņa

bruņiniekus gūstā un nojauca cietoksni līdz pamatiem. Orde-

nis tomēr drīzumā uzcēla šepat atkala jaunas dzirnavas.

1345. g. Rīgas rāte atdeva ordeņa meistaram Burhardam arī

zemi starp Brāļu Bertolda dzirnavām un Blomendāla mui-

žiņu.

No ordeņa meistera Landera Spanheima laikiem līdz

1447. g. šīs dzirnavas bija izlēnotas privātpersonām. 1447. g.

ordenis tās izlēņoja Rīgas cisterciešu noņņu klosterim. 1583.

gadā tās iegūst jezuīti, tie no 1585. g. izdod tās atkal privāt-

personām. Zviedru laikos 17. g. s. tās nopirka pilsēta.

N. Bušs pierada, ka šīs dzirnavas stāvējušas uz upītes,
kas tek gar Kuzņecova fabriku, jo:

1) kada 1429. g. dokumenta teikts, ka šīs dzirnavas at-

radušās pusjūdzi ārpus Rīgas pa Daugavu augšup;
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2) no kada cita dokumenta varam noskārst, ka tas at-

radušās priekš Blomendala jeb M. Jumpravu muižas:

3) starp Rīgu un M. Jumpravu m. nav citas upītes, uz

kuras varētu būt bijušas dzirnavas.

Šī upīte tek no Dreiliniem caur Kuzņecova fabrikas

zemi, pāri Maskavas ielai un ietek Daugavā pie Vibera

salas.

Vel 17. g. s. uz šīs upes atradās dzirnavas.

1694.—1710. g. tās sauc par Maskaviešu dzirnavām vai

dzirnavām pie Maskaviešu nometnes, t. i. dzirnavas pie cara

Alekseja Michailoviča nometnes 1656. g.

No 1697. g. tas sauc par Pleiku dzirnavām vel visu 18.

g. s.

1700. g. Eberharda Folka kartē atzīmētas uz Daugavas

kreisā krasta Salaspils ceļā Pleiku dzirnavas; uz upītes labā

krasta atzīmēts akmens, V2jūdzes no Rīgas.

Kad N. Bušs šo vietu apmeklējis un sarunājies ar vietē-

jiem, viņi zinājuši vēl teikt, ka te bijušas dzirnavas. Krogus,

kas te atradies (Maskavas ielā 172-a), pirms krievu val-

dība ievedusi degvīna monopolu, saukts par dzirnavu krogu.
Uzkalnā esot izrakti senu laiku ieroči; kur tie palikuši, nav

zināms.
_

N. Bušam stāstīts arī, ka rokot uzduroties uz se-

niem mūriem. Maskavas ielas Nr. 174. nama īpašnieks Kla-

viņš varējis pat ziņot, kā še Maskavas ielas stūrī uzglabāju-
sies tradicija, ka pie vecajām dzirnavām reiz bijusi krievu

nometne. Še ticot vēl, ka Kļaviņa grunts dārzā kara laikā

apraktas mantas. Viņa dārzā naktīs slepeni rakuši, šo mantu

meklējot. Viņam piesolīti pat izdevīgi noteikumi, lai viņš iz-

rentētu savu zemi ar atļauju tajā izrakumus darīt.

Šepat pie Bralu Bertolda dzirnavām atradusies 1656. g.

Maskaviešu nometne.

1656. g. zviedru-krievu karā krievu karaspēki Maskavas

cara Alekseja Michailoviča vadībā apmetās Mīlgrāvī un pil-
sētas pļavās aiz tagadējās preču stacijas. Viena karaspēka

daļa bija apmetusies arī tagadējās Kuzņecova fabrikas tu-

vumā, kur uzturējās 6 nedēļas. Nekā nepanākuši, viņi node-

dzināja hospitāli un Jēzus baznīcu tagadējā Latgales priekš-

pilsētā, pameta Daugavā 200 liellaivas ar municiju, pro-

viantu, 4 plosta tiltus un atkāpās Latgales virzienā.

Aiz Kuzņecova fabrikas, no Maskavas ielas pa labi (no

Rīgas braucot) nogriežas Kenģeraga iela, kas ved uz kuģa

piestātni Kenģerags. Arī tālāko apkārtni sauc par Kenģe-

ragu, kas latviski: kurpju rags. Tālāk Maskavas ielā aiz

Šķirotavas ielas atrodas
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Prūšu krogus.

līdz kuram 1812. g. bija atnākuši Jorka korpusa priekšpo-
steņi.

Netālu aiz Kvadrāta fabrikas atradās

Zakšu nometne 1700. g.

1700. g. maijā Zakšu armija še, lejpus M. Jumpravu mui-

žiņas (Blomendala m.) bija ametusies nometnē, kad Kārlis XII.

no ziemeļiem no Mazās Juglas nākot viņus pārsteidza. Zakši

tik ātri bēga atpakaļ pār Daugavu pa pašu celto plosta tiltu,
kas atradās gandrīz pie pašas M. Jumpravmuižas un veda uz

Akmeņu salu, ka visa nometne krita zviedru rokā.

Šajās vietās ir arī bijusi 1709.—1710. g. krievu nometne.

No šas vietas var redzēt arī

M. Jumpravu muižu (Blomendāl muižu).

Šī muiža tāpat kā Akmeņu sala 1256. g. minēta kā Rīgas
virsbīskāpa īpašums, kuru viņš 1257. g. uzdāvināja Rīgā jaun-

dibinātajam Cisterciešu sieviešu klosterim, no kura laika to

sauca vāci par „Jungferhof\ latveeši par Jumpravu muižu.

Šī muižiņa poļu laikā piederēja jezuitiem. Gustavs Ādolfs at-

deva to naudas kaltuves meisteram Mārtiņam Vulfam, no tā

mantiniekiem 1636. g. nopirka Rīgas pilsēta.

No šās vietas Daugavas dienvidus krastā redzam 1794. g.

Habeiianda celto Katlakalna baznīcu, kuras kapsētā apbedīts
Garlībs Merķelis (1769.—1850. g.). (Bauskas šosejā augšup
Rāmavas atrodas Merķela muiža, agrākā Depkina muiža, kurā

Merķelis kādu laiku dzīvojis). Katlakalna kapsētā apbedīts
arī dzīvnieku gleznotājs J. Baumanis (vecākais; no 1753.—

1832. g.), kas dzīvoja kādu laiku M. Jumpravu muižā.

Netālu no Katlakalna 1812. g. 4. nov. ģen. leitn. f. Lovis

atsita kādu prūšu nodaļu.

Augšpus M.-Jumpravmuižas redzams Doles salas lejas

gals. Pēc Buchholca domām, Doles sala agrāk saukta Ķēniņa
sala (insula regis). Uz dienvidiem no šīs salas tek Sausā

Daugava, kura tādu nosaukumu dabūjusi Katrīnas Lielās

laika, kas šo Daugavu augšpus Doles salas likusi aizdambēt,
lai ūdeņus novadītu pa Dziļo Daugavu. Dambja atliekas rāmā

laikā Daugavā vēl redzamas virziena no Doles salas uz Šķībo
krogu. Vietējie arī šo vietu sauc par Dambi. Tagad tvaikoņi
iet tikai pa Sauso Daugavu, kura netālu no salas lejas gala
atrodas krāce. Krāce ir arī Dziļajā Daugavā, augšpus Maruš-

kas, kur to sauc par

Rumbu.

Arī Daugavas ziemeļu krastu pie Muruškas sauc par
Rumbu. Chronists Indriķis min „Rumbulu" IV. un VI. nod.



Rumba no 1226 g. ir Rīgas patrimonialapgabala robeža. Pie

Rumbas varēja viegli pāriet uz Doles salu un arī kaitēt kuģ-

niecībai, tā tad Rumbai bija svarīga stratēģiska nozīme, tāpēc
arī jau aizvēstures laikos bijusi lībiešu pils Kivutkalnā — Do-

les salā. 13. g. s. pie tās celta uz Doles salas pirmā Doles pils

un 17. g. s. skanstes pie Maruškas, lejpus Rumbas.

Maruškai preti redzam Doles salu, tā ir 8 kilometri gara

un 2 kilometri plata. Doles salas ziemeļu krastā, iepretim
Maruškai, augšup Rumbas atrodas lībiešu pilskalns Kivut-

kalns uz upītes krasta, kas 18. g. s. arī bijusi ar šķērsbomi

nodambēta, lai caur to neietu ūdeni Sausajā Daugavā.

Kivutkalns

ir Rīgai tuvākais pilskalns.
Rīgā un tās tuvākā apkaimē gan nevarēja nekādu pils-

kalnu būt, jo še zeme neauglīga (purvi un smiltis), agrāk bijusi

maz apdzīvota. (Mons antiquus —
kas atradies Rīgas espla-

nādē, uz veciem zīmējumiem neizskatās pēc pilskalna).
Lielākie dzīves centri un apcietinājumi Daugavas grīvas

tuvumā bijuši pie Doles un Salaspils. No šīs vietas līdz Ogrei

gar Daugavu atrodas 8 pilskalni — tuvu viens otram.

Ķivutkalns ir vecākais apcietinājums šajā pilskalnu pu-

durī, spriežot pēc izskata un atradumiem. Nosaukums celies

no lībiešu vārda kiv — akmens. Tagad šajā pilskalnā atrodas

(Kalna Kivutu un 2agaru māju) sakņu dārzi, jo pilskalna pla-
kums loti auglīgs (kā jau senā dzīves vieta).

Pilskalns celts 10 metru augstā niecīgas upītes Pižagas
krastā (Pižaga nodala no Doles salas nelielu ap 2 km. garo

Zirņu salu). Pret Zirņu salu krasts no dabas stāvs, no pārē-

jām pusēm malas mākslīgi uzbērtas — ap 3 metru augstumā).
Plakums gandrīz apaļš, 40 metru caurmērā. Tagad redzamas

arī atliekas no pasaules kara ierakumiem. Mītņu kārta ap 2

metru bieza, tajā daudz kaulu, ogļu un bez virpām darinātu

trauku lausku. Archailoģiski pētījumi še nav darīti.

Tajā pašā Doles salas ziemeļu krastā atrodas arī Doles

pirmās pils vieta, tieši pretī Rumbai. Šo pili cēlis pirms
1226. g. Jānis Dolens, kam vapenī kovārņi, no kā viņš arī da-

būjis savu uzvārdu.")
Doles sala, 13. g. s. saukta arī Garā, Lielā sala, lībiešu

valodā Kauleme (no Kaug — garš, lāmma — plats; vēl tagad

mājas salas lejas galā — Kaugas).

13. g. s. sākumā virsbīskaps šo salu bija izlēņojis Jānim

Dolenam, kam bija arī zemes Igaunijā. 1225. g. pāvesta le-

gats Modenas Vilums Vīrijas pašvaļīgās ieņemšanas pēc viņu

ekskomunicēja un piešķīra Doles pili un salu pilsētai, kurai

to dāvināja 1248. g. arī bīskaps. Virsbīskaps Alberts šo dā-

vinājumu tomēr neapstiprināja, bet paturēja 1259. g. sev.

9
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Virsbīskaps Jānis I. Lung gan atzina Dolenu agrākās tiesības,
bet viņa pēctecis 1288. g. atdāvināja Doles salu Rīgas domka-

pitulam; 1289. un 1292. g. gan izlīga ar Doleniem un 1294. g.
virsbīsk. Jānis 11. Fechtens, atlikušo pils apgabalu atdeva

doma kapitulam, kam tas piederēja līdz 1560. g.

1298. g. ordeņa un virsbīskapa kara laikā ordenis (pirmo)
Doles pili uz salas ziemeļu krasta sagrāva un iejēma visu

salu, bet pēc* 1316. g. Siguldas līguma atdeva to kapitulam at-

pakaļ, kas uzcēla drīzumā jaunu pili salas dienvidus krasta,
kur tagad atrodas muižas ēkas un redzami krastā tās pamati.
Pec virsbīskapa Viluma nāves poli atjēma Doles salu koadju-

toram Meklenburgas Kristapam. 1630. g. 7. jūn. pēc Zviedri-

jas līguma ar Kurzemes hercogu šo salu ieguva zviedri.

No Doles salas Kaulmaču mājām lejpus Maruškas, 1700. g.,

kad zakši no 6. aug. — 25. sept. veltīgi Rīgu aplenca, bija
plosta tilts uztaisīts, pār kuru zakšu kara spēki bija pārnākuši
no Doles salas uz M.-Jumpravu muižu. Doles salā viņi bija
ienākuši pa plosta tiltu, kas bija uztaisīts pret Dzelzkaliem.

7)

Lauku skanstis pie Salaspils baznīcas. 8)

Pie tām notika 1605. g. 17. septembrī zviedru-poļu troņa
mantošanas karā kauja starp zviedru Sodermanlandes hercogu

(vclako_ Kārli IX.), kas uzbruka no vakariem un poļu feldmar-

šalu Kārli Chodkeviču. Chodkevičs atsita zviedru uzbru-
kumu un hercogs Kārlis tik tikko nekrita polu gūstā.

Gaŗā upe (Pitka orga).

Pretī Mārtiņa salai 1867. g. sadambējās ledus. Ūdens upē
ceļas līdz 30 pēdām virs normālā un izlauzās par šo upi uz

Juglu, Ķīšezeru un Mīlgrāvi. Ūdens izrāva 114 metr. garu

dzelzceļa līnijas gabalu un 14 dienu bija pārtraukta dzelzceļa

satiksme.

Tam līdzīgs gadījums noticis arī 1615. g. un 1928. g., kad

arī Daugavas ūdeņi bija ieplūduši savā postglaciālajā gultnē.

No Salaspils skanstēm var redzēt Bērzmenti pie Bērzes

ietekas Daugavā, kas viduslaikos piederēja ordenim. Ap Bērz-
menti pasaules kara laikā notika asas cīņas.

No Salaspils skanstēm var redzēt arī Klanģu pilskalnu,
kas atrodas netālu no Pūķupes ietekas Daugavā. No šejienes

var redzēt arī Baltgalvju jeb Bramberģes pilskalnu, netālu no

Bramberģes muižas un Sakārņu jeb Avotiņu pilskalnu Ved-
meru sila Sakaiņu māju robežās, netālu no mežsarga mājām
Avotniekiem.

Vislabāk var redzēt Baltgalvju pilskalnu ceļa no Salas
pils uz Spolītes pilskalnu.
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Šajā vietā Daugavas krastos daudz pilskalnu: kreisajā —

Klanģu, Baltgalvju, Sakaiņu, labajā — Spolītes un Vīna pils-
kalns; bez tam uz Doles salas

— Klanģu pilskalns.

Klanģu pilskalnā Brastirjš atradis 1 metr. dziļumā stipri
apdegušu bronzas šķēpa galu, kas tagad glabājas kara mu-

zejā.
0)
Bramberģes jeb Baltgalvju pilskalnā dziļa mītņu kārta,

tajā daudz trauku lauzku. Šie trauki bijuši gatavoti ar virpu
un rotāti ar viļņotu rakstu. Atrastas arī metāla lietiņas un

naudas gabali.

Sakaiņu pilskalnā dziļa mītņu kārta. Viņš nocietināts di-

vām terasēm. Buchholcs stāsta, ka apkārtnes iedzīvotāji te

atraduši dzelzs un bronzas lietiņas.

Sakaiņu jeb Vedmeru pilskalns kopš gadu simtiem pie-
derējis Salaspils brīvzemniekiem Vedmeriem, kas 19. g. s.

20. gados piejēmuši uzvārdu: Leimanis.

Pasaules kara laika šī augstiene noderēja vācu armijai ka

labs novērošanas punkts ar skatu līdz pašai Rīgai.
Blakus skanstim atrodas 14. g. s. vācu ordeņa dibināta

Salaspils Sv. Juŗa baznīca,

kuru 1896. g. paplašināja. Tajā pat gadā tai uzcēla arī torni.

Pa kreisi no šosejas atrodas pareizticīgo bazmciņa, kas

celta pirms pasaules kara krievu kareivju dievkalpojumiem.
Pa labi no Salaspils muižas uz Daugavas krasta redza-

mas 14. g. s. celtās

Ordeņa pils drupas.

Salaspili (uz Daugavas ziemeļu krasta) ordenis bija 1298.

g. atjēmis Rīgas virsbīskapam un nedeva to atpakaļ. No

1349. g. tā piederēja viņam jau likumīgi. 14. g. s. ordenis uz-

cēla te pili, sagrautās Mārtiņa salas pils vietā. Šo pili Livo-

nijas kara laikā 1577. g. 28. aug. rīdzinieki nodedzināja un

4. septembrī pavisam sagrāva, lai maskavieši, kas bija ieje-
muši jau Lielvārdi un tuvojās Rīgai, nevarētu, šo pili iejemot,
atrast atbalsta punktu cīņā pret Rīgu, kas tajā laikā bija brīv-

pilsēta.

lekšējā pils ir 40 metru garš un 30 metru plats taisnstūris

ar apaļu stūra torni dienvidu vakaros uz Daugavas pusi. Pils

sienas 1,8 metr. biezas no četrkantainiem aptēstiem akmeņiem.
Grāvis uz ceļa pusi aizbērts 1907. g. pavasarī. Uz rītiem 54

metr. attālu no centrālas pils uzglabājušās 1,9 m. biezas, īsas

mūra atliekas; tās atliekas no priekšpils.
Vācu ordenim ši pils bija loti vērtīga, jo:
l) Ta kopā ar Jelgavu, I kiugavgrīvu un Ādažiem node-

rēja par atbalsta punktu pret bieži vien naidīgo Rīgu.



2) Ta bija atbalsta punkts, aizsargājot šauro zemes joslu,
kas savienoja abas lielas ordeņa zemes ziemeļos (Cēsis, Vi-

landi, Reveli) ar dienvidu zemēm (Jelgavu, Dobeli, Kuldīgu).

3) No Salaspils varēja valdīt pār kuģniecību uz Daugavas
augšpus Rīgas, tāpat ka no Daugavgrīvas — lejpus Rīgas līdz

jūrai.

4) Salaspils nodrošināja ordenim pārcelšanos pār Dau-

gavu.

Salaspilī 1452. g. 30. nov. noslēdza ievērojamo Salaspils
līgumu, pec kura ord. meist. Mengdens un virsbīskaps Sil-

vestrs Stodeveševs sadalīja varu pār Rīgu savā starpā. No
1616. g. Salaspils pieder Rīgas pilsētai.

Daugavas vidū uz Mārtiņa salas atrodas

Mārtiņa salas pils un baznīcas drupas.

Pec Indriķa kronikas ziņām, kad lībieši bija solījušies pie-
jemt kristīgo ticību, priesteris Meinhards atsauca 1185. g.

mūrniekus no Gotzemes, kas uzcēla Ikšķilē blakus baznīcai

akmeņu pili, kura vēlākais 1186. g. tika nobeigta. Pēc tam

uzcēla akmeņu pili arī Salaspils lībiešiem, kura sākta ne agrāk
par 1186. g. un nobeigta ne vēlāk par 1187. g. Šo pilu celša-

nas laika Meinhards kļuva ordinēts par Ikšķiles bīskapu. Maz

lībiešu tomēr piejēma kristīgo ticību. Meinhadrs mira 1196. g.

un kļuva apbedīts Ikšķiles baznīcā, tik 14. g. s. viņa trūdus

pārveda uz Rīgas Doma baznīcu.

Lībijas bīsk. Bertolds ieradās lībiešu zemē 1197. g. Lī-

bieši sākumā izturējās pret viņu labi, bet tad Salaspils kap-
sētas iesvētīšanas laikā esot ķildojušies savā starpā, kā Ber-
toldu nogalināt: vai baznīca sadedzināt, nosist vai noslīcināt.

Tad Bertolds slepeni aizbrauca uz Gotzemi un atgriezās
1198. g. ar kareivjiem.

Par Salaspils baznīcas celšanu chronists nemin ne vārda,
kaut gan otras baznīcas celšanai blakus Ikšķiles baznīcai, bija
liela nozīme kristīgās ticības izplatīšanā. Grūti būtu šādas
svarīgas ziņas izlaišanu attaisnot ar to, ka chronists nav bijis
pats aculiecinieks šiem notikumiem, jo, kā liekas, viņš lībiešu

_zeme ieradies tikai 1203. g. un 1208. g. vēl ir jauns priesteris.
Kur atradās Salas lībiešu baznīca, to varam noģist no

1202. 1203. g. ziemas notikumiem. Par tiem chronists stāsta,
ka iebrukuši lībiešiem naidīgie zemgali, nodedzinājuši Salas
baznīcu ar visu ciemu un, pēc ilgas, bet pils aplenk-
šanas, atkal aizgājuši. Ta tad, bajnīca atradās Salaspils tu-

vuma, par kuru teikts, ka tā atradusies upes vidū, tas var būt
tikai uz mazas saliņas. Par 1203. g. Salaspils aplenkšanu chro-
nists stāsta, ka aplenktos vai nu nosituši, vai sajēmuši gūstā,
citi, kas gribējuši pārpeldēt, noslīkuši, citi pārpeldējuši un aiz-

12
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bēguši. Ta tad Salaspils un baznīca, viena otras tuvuma, at-

radās uz mazas saliņas, tagadējās Mārtiņa salas.

No 1197.—1198. g. Salaspils atradās pilnīgi lībiešu rokās.

Kad 1198. g. bīskaps Bertolds atgriezās ar karaspēku un uz-

aicināja lībiešus piejemt kristīgo ticību, viui tomēr nepadevās.
Lībieši noslēdza miera līgumu ar vāciešiem tikai pēc 24. jūl.

kaujas, kurā Bertoldu nodūra. Salā kristījās ap 50, Ikšķilē ap

100 lībiešu. Lībieši uzjēma arī garīdzniekus savās pilīs un so-

lījās dot 1 mēru labības no katra arkla priesteru uzturam.

Bet tikko kā kareivji aizbrauca, garīdzniekus aizdzina un pa-

lika tikai tirgotāji, kas savu dzīvību izpirka tikai ar dāvanām.

Bīsk. Alberts 1200. g. ieradās lībiešu zemē. Ar grūtībām
izdevās viņam tikt Salaspilij garām uz Ikšķili; viņš noslēdza

uz trim dienām mieru ar lībiešiem un devās uz Salu, no ku-

rienes viņš aizsūtīja uz Daugavgnvu, kur stāvēja viņa kuģi,

pēc bīskapa sēdekļa un tērpa. Kad šie sūtņi griezās atpakaļ,

pie krāces (Rumbas) viņiem pretī izgāja lībieši un nogrieza

ceļu uz Salaspili. Paši lībieši arī devās uz Salaspili, kur ap-

lenca bīsk. Albertu ar viņa kara spēku. No bada aplenktos

izglāba labības un citu produktu krājumi, kurus atrada da-

žādas bedrēs zemē. Vācieši, kas atradās ārpus pils, lībiešus

tomēr uzvarēja un piespieda noslēgt ar viņiem mieru. Alberts

aizbrauca uz Vāciju, pēc tam, kad viņam bija ierādīta vieta

Rīgas celšanai.

Tad, laikam gan, 1202.3. g. ziema zemgali uzbruka Salai

un nodedzināja baznīcu un ciemu, bet pili nevarēja iejemt.

1203. g. vasarā Salaspili aplenca Polockas ķēniņš, bet vā-

cieši, kurus jau priekš tam uz Salaspili bija aizsūtījis bīsk. Al-

berts, krievus atsita.

1204. un 1205. g. Lielvārdes un Aizkraukles lībiešu pilis
vāci sagrauj un Ikšķiles lībiešus izdzen no vāciešu celtas ak-

meņu pils. Par Salas lībiešiem chronists nekā nemin, kā lie-

kas, viņi palikuši vēl vācu celtā akmeņu pilī, jo par vācu gar-

nizonu pilī arī nekā nestāsta.

Bet jau 1200. g. maija Salas lībiešu vecākie ierosina dumpi
ar nolūku aizdzīt vācus. Pēc slepenas sapulces Vogenā, Ogres
krastos (ka liekas. Ogres lībiešu Kenča pilskalnā), dumpinieki
dodas uz Salu. Salinieki nonāvē savu priesteri Jāni un vēl

dažus citus un sāk virzīties uz Rīgas pusi. Bīsk. Alberts iz-

sūta 1206. g. 4. jūn. vācus kopā ar Rīgas lībiešiem (tā pirmā
reize, kad lībieši iet cīņā kopīgi ar vāciem) augšup pa Dau-

gavu uz Salas pili, kur viņi uzvar lībiešus. Salas vecākos

sajem gūstā un aizsūta uz Vāciju. Pēc tam Salaspilī novieto

vācu garnizonu un aizsūta priesteri Dānieļu. Ka Salas lībieši

būtu pilnīgi no pils izdzīti, kā agrāk ikšķilnieki, to chronists

nestāsta, no vēlākā stāsta varam pat noģist, ka Salas lībieši

uzturējušies pilī kopā ar vāciem. 1206. g. pili atkal aplenc
Polockas ķēniņš Vladimirs, un atkal to atsit vācieši un lībieši.



Šie lībieši gan 1210. g. palīdzēja arī kuršus no Rīgas aiz-

dzīt, bet 1212. g. viņi kopā ar latviešiem un citiem lībiešiem

gribēja aizdzīt vāciešus no lībiešu zemes, kāpēc pēc šī dumpja

apspiešanas rīdzinieki izjaukuši lībiešu akmeņu pils daļu, kuru

bīsk. Meinhards viņiem bija cēlis. Chronists Indriķis vel vesta,

ka 1219. g. zemgali uzbrukuši Salas pilij, un ka 1225. g. pavesta

legāts Modenas Vilums te bijis, kur noturējis mesu un „sejis

Dieva vārda sēklu". Tad Vilums aizbraucis uz Ikšķili, kur svi-

nēta pirmo bīskapu piemiņa. Še arī viņš lībiešus stiprinājis

kristīgajā ticībā.

Arī senākajā Rīmju, kā arī Vartberģes Hermaņa chronika

Salas pils minēta. Vēlākas ziņas mums sniedz tik dokumenti,

kas, galvenā kārtā, pauž bīskapa, kapituļa un ordeņa tieksmes

pēc Salas pils un tās apgabala.
Tā kā Zobenu brāļu ordenis ieguva tiesību uz trešo dalu

no visas zemes, tad 1211. g. pāvests viņam piešķīra arī 7a no

Salas pils. Tas attiecas ne tik vien uz 1 „ no mūrētās pils, bet

arī uz k no visa pils apgabala. Šis apgabals nav domājams

tikai mazā saliņa, uz kuras atradās lieļs ciems, kura iedzīvo-

tājiem vajadzēja būt daudz vairāk zemēm uz sauzsemes ka uz

saliņas, jo no saliņas zemes vien viņi nevarēja pārtikt, kauču

arī bija zvejnieki.

Bet kur tad atradās šis pārējais pils apgabals, no kura
trešdaļu piešķīra ordenim?

Buchholcs domā, ka šis apgabals bijis uz Daugavas zie-

meļu krasta, kas atradās starp Rīgas apgabalu un Ikšķili. Bī-

lenšteins domā, ka agrāk par salu saukta lielākā Daugavas

sala, vēlākā Doles sala, un ka Indriķa sauktie Salas lībieši bi-

juši Doles salas lībieši. Buchholcs pārliecināts, ka .ar vārdu

sala chronists Indriķis apzīmējis tik Mārtiņa salu un par Salas

lībiešiem saucis Mārtiņa salas lībiešus, jo: 1) no kāda 1213. g.
dokumenta izriet, ka viena sala tieši saukta par „Holme", kas

nav lībiešu, bet vācu Vārds, no kā varētu spriest, ka šo no-

saukumu tai devuši vācieši, kam stipri būs dūries acīs, ka tik

apdzīvots ciems atrodas tik mazā saliņā; un tā kā pārējās
mazās saliņas (tagadējā Zirņu un Nolpes sala) nav bijušas ap-

dzīvotas, tad šīs saliņas lībiešus viņi būs nosaukuši par Salas

lībiešiem. Bet Buchholcs atrod par iespējamu, ka par salinie-

kiem chron. Indriķis būs saucis ne tik vicu mazās Mārtiņa

salas un ziemeļu krasta, bet arī Doles salas iedzīvotājus, jo

runājot par Daugavas lejas gala iedzīvotājiem, viņš runā vis-

pār par Rīgas, Salas un Ikšķiles lībiešiem, neapzīmējot ar to

noteikti tikai tikai lībiešu ciemus pie Rīgas, Salā vai Ikšķilē. Ka

par Salu saukta Mārtiņa sala, norāda tas apstāklis, ka Salas

pils vēlāk saukta Baznīcas sala (Kirchholm), pirmo reizi tā

nosaukta kādā 1255. g. dokumentā; bet domājams, ka šāds

nosaukums jau agrāk tai piešķirts kā vienīgai salai, uz kuras

bijusi baznīca. Blakus šai Baznīcas salai 13. g. s. beigās
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(1288. g.) minēta Doles sala, bet jau 1226. g. arš Doles pils;
abi beidzamie nosaukumi cēlušies no Jāva Dolen'a, kam pirms
1211. g., varbūt pat pirms 1207. g., bīsk. Alberts izlēņojis šo

salu. Buchholcs domā, ka šī Doles sala pirms tam saukta par

Ķēniņa salu (insula regis). Ja pēc 1211. g. dokumentos runā

par Salas pili un tās apgabalu, tad ar šo vārdu nav jāsaprot
Doles sala. No šī gada ar vārdu Sala un Dole jāsaprot divi

šķirti novadi.

Kaut gan pāvests 1211. g. piešķīra Va'no Salas pils orde-

nim, tomēr ordenis to nekad nedabūja; viņam tika citādi at-

līdzināts. Sala palika bīskapam, un 1231. g. bīskaps to pie-
šķīra Rīgas kapitulam, kam 1288. g. virsbīskaps uzdāvināja
Doles pili un kas 1294. g. ieguva visu Doles salu.

Kad 1297. g. sākās karš starp ordeni un bīskapu, ordenis

iejēma un izlaupīja virsbīskapa un kapitula pilis, t. i. Doles un

Salas pili. Beidzamā, liekas, 1297. g. galīgi sagrauta. Neska-

toties uz kapitula protestiem, vairāk kā gadu simteni Salas

pils palika ordeņa rokās, kas pili uz salas vairs neatjaunoja,
bet 14. g. s., vismaz pirms 1380. g., uzcēla pili uz Daugavas

ziemeļu krasta, pretī Mārtiņa salas pilij, kuru pēc pirmās pils
arī nosauca par Salas pili, kaut gan tā atradās uz cietzemes.

16. g. s. Renners savā chronikā min, ka Baznīcas salas

baznīca, kurā sprediķojis Meinhards, atrodoties Daugavas salā

un esot pussagruvusi (Renners aizbrauca no Livonijas 1560. g.).
Katoļu baznīcas 1613. g. vizitācijas protokols stāsta, ka tajā

pat laikā, kad Jānis Bargais ar maskaviešiem tuvojās Rīgai

un rīdzinieki (1577. g. 28. aug. un 4. sept.) pēc tam, kad ma-

skavieši bija iejēmuši Lielvārdi, baidīdamies, ka viņi nevarēs

noturēt Salas pili, bet to iegūs maskavieši un no šejienes vi-

ņiem vieglāk būs iejemt Rīgu, sagrāva Salas pili, tad sagrauta

arī Mārtiņa salas baznīca, lai arī te nevarētu maskavieši pa-

tverties. 1613. g. baznīcas vizitācijas protokolā teikts, ka ba-

znīca uz Salas saukta par Sv. Mārtiņa baznīcu; pēc tās arī

sala nosaukta par Mārtiņa salu. (Latvieši šo salu nekad nav

saukuši par Baznīcas salu.) Domājams, ka par Mārtiņa salu

šī sala saukta tik no tā laika, kad ordenis (14. g. s.) uzcēla pili

uz Daugavas ziemeļu krasta, kuru arī nosauca par Baznīcas

salas pili (Kirchholm), un vajadzēja atšķirt agrāko Salas pili no

vēlāk celtās.

Ta tad šis salas nosaukumi laika gaita mainījušies; Sala,
Baznīcas sala, Mārtiņa sala.

Par šo salu ķildojās vēl 1613. g. Sv. Jura baznīcas un I te-

les mācītājs; tas, kā liekas, ir ordeņa un kapitula ķildas tur-

pinājums par Salas piederību.

Mārtiņa salas dienvidus daļu piešķīra Doles baznīcai, zie-

meļu dalu, kur atrodas pils un baznīcas drupas, līdz 1745. g.

piederēja Salas pils Sv. Jura baznīcai; tad to piešķīra tas

pilsētai.

15
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Interesants ir 1613. g. baznīcas vizitācijas izteiciens, ka

Sv. Mārtiņa- baznīca esot vecākā baznīca Livonijā, kas runā

pretī chronistam, bet atkārtojas visos 16. un 17. g. s. chroni-

kas (līdz 17. g. s. vidum). Tas būtu iespējams tik tad, ja pirms
Meinharda atnākšanas te būtu jau sludināta kristīgā ticība.

Tomēr savādi ir, ka chronists Indriķis par Salas baznīcas cel-

šanu nekā nemin, it īpaši vēl tāpēc, ka Salas baznīca ir lielāka

par Ikšķiles baznīcu.

Šīs Mārtiņa salas pils un baznīcas drupas atraka Dr. A.

Bucehholcs 1897. g. kopā ar Dr. V. Neumani un N. Bušu. Šos
darbus veica ar 40 kareivju palīdzību no tuvējās kareivju va-

saras nometnes.

Baznīcas drupas austrumos 2 metri, rietumos līdz 3 metri

augstas. Garumā no rītiem uz vakariem 33 metri, platumā
15 metru. 5V> dienu laikā atraka 4 ārējās sienas, kad varēja
pilnīgi noskaidrot, ka baznīca bijusi celta taisnstūra veidā.

Kad izveda pusi no iekšējām drupām, varēja uzjemt jau baznī-

cas plānu. Šo plānu pagatavoja Dr. Neumanis. No tā izriet,
ka baznīca no rītiem uz vakariem 28,26 28,49 metri gara:

no ziemeļiem uz dienvidiem no 10,50—10,73 metri plata. Sānu

mūri austrumu un vidējā velves spraislī ir no 1,05—1,10 metru

biezi, vakaros pat līdz 1,70 m., kas aizrāda, ka vakaros atra-
dies tornis. Še atrada arī lielākas masas mūrētu ķieģeļu, kas

piederējuši torņa velvei. Rītu mūris virs 1,10 m. bieziem pa-
matiem uz 0,69 m. sašaurināts, lai izveidotu kora nišu. Šīs sie-

nas priekšā vidū atrada altāra pamatus, no kura uzglabājušas
3 kārtas ķieģeļu un apakš tiem dažas kaļķakmeņu kārtas. Al-

tāra kora dienvidus sienā 1 metru virs grīdas atrada mazu

nišu, kura varēja noderēt svētās ellas uzglabāšanai. Nekur

nebija atrodamas logu zīmes, kas, domājams, bija augstāk
iebūvēti, jo mūris uzglabājies tik 21- metru augstumā. Atrada

arī 3 ieejas: galvena_o,97 metru plata — vakaru sienas vidū;
otra — dienvidu siena, ta veda taisni uz altāra kori, beidzot
dienvidu sienas vidū trešā ieeja, liekas, agri jau aizmūrēta.

Zem baznīcas grīdas un viņas apkārtnē glabāti līķi. Kau-
lus no pārpildītajiem kapiem sakrāja īpašā kaulu kambarī, kas

atradās baznīcai pie ziemeļu austrumu stūra. Te izraka ap
134 galvas kausu, nerēķinot satrunējušos. Dažas no lietām,

kuras atrada pie ģindeņiem, attiecas pat vēl uz 16. g. s., tā,

redzams, baznīcas tuvākā apkārtnē līdz pašam mūrim līķi
glabāti vēl 16. g. s.

Uz sļenām šur tur vēl atrada baltas un apakšā pelēki zilas

krasas pēdas, bet nekādus ornāmentus. Vienīgie baznīcas iz-

greznojumi bijuši dzeltenie logu stikli, tik viens ar niecīgu or-

namentu un viens gaiši zaļš izgleznots.
Lietu te atrada maz, domājams tāpēc, ka pirms sagrauša-

nas tā tikusi pilnīgi izvākta. Ķieģeļu klona šķirbās atrada 10

sidraba naudas gabaliņu, domājams, pazaudētās upuru naudas.



kas kaltas no 1200.—1505. g.: gotzemnieku, Terbatas, Reve-

les, Rīgas, Cēsu, 2 leišu.

Ogļu kārta pa daļai virs, pa daļai zem klona, aizrāda uz

ugunsgrēku, kuru baznīca pārcietusi. Buchholcs domā, ka pēc

ugunsgrēka baznīca tomēr vēl atjaunota. Altāra korī atrada

2 kapa akmeņus, vidus spraišļa rītos — 3 kapa akmeņus. Pir-

mie divi bija bez uzrakstiem; mazākais no tiem trapecvei-

dīgs, lielākais — taisnstūris. Uz otriem arī nebija uzrakstu,

bet attēli. Mazākais no tiem četrstūrīgs, no kura viena dala

bija nolauzta; tas bija izgreznots ar lielu latīņu krustu. Otram

lielam trapecveidīgam kapa akmenim vidū bija neliela zīme,

kas pastāvēja no trim trijstūriem. Trešais kapa akmens ari

trapecveidīgs; tas taisīts vēlākais 13. g. s. sākumā, uz tā.

uzgrebts kareivja attēls cilvēka lielumā ar vairogu zem krei-

sās rokas un šķēpu labajā rokā. Šis vairogs augšpusē noapa-

ļots, apakšā smails, tā veca forma, kura sastopama tik 10. g. s.

un tikai reti 13. g. s.; to sauca par normaņu formu. Kreisajā

pusē viņam karājas zobens. Galva viņam apsegta ar īpatnēju

kapi. no galvas iziet trīs krusta gali, it kā gribēts attēlot šo

kareivi guļam virs krusta. Tā kā šis akmens izdobts, tad

Buchholcs domā, ka tas bijis akmens zārka vāks. Tamlīdzīgi
akmens zārki lietāti 13. g. s. Vidusreinas apgabalā. Buchholcs

domā, ka te apglabāts kāds ievērojams kareivis, varbūt pat
lībju vanems, kas kā vācu piekritējs būs ticis nogalināts.
Chronists Indriķis stāsta par dažiem, kas dēl ticības un drau-

dzības ar vāciem nonāvēti. Tagad šis akmens atrodas Doma

baznīcas krusta ejā. Varētu pat būt, ka šis ir vecākais kapa
akmens mūsu zemē.

Pec tam, kad izrakumi Mārtiņa salas baznīca bija nobeigti,
stājās pie pils atrakšanas, kuru nobeidza 2 v

-j dienās.

Gandrīz 3 metri biezie pils mūri četrstūrveidīgi, no tiem

trīs malas 2 metri augstas, mala pret Daugavu zemāka. Pil-

nīgi vēl stāv 40,2 metru garā dienvidrietumu mūra apakšējā
daļa; ziem. rietumu mūris uzturējies 33 metru "un dienvid-

austrumu mūris 23,2 metru garumā. Daugava, kas tek no

austrumiem, sevišķi ledus iešanas laikā izpostījusi mūra

austrumu un ziem.-austrumu pusi. Dienvidu austrumu mūrī

kādi 2 metri plata ieeja. Vārtu sienās pa labi un kreisi redza-

mi caurumi, kur ievietoti baļķu vārsti vārtu aizsprostošanai.
Caurumā austrumu pusē bija iešaujams vairāk ka 2 metri garš
baļķis, no kura vēl atrada atliekas; caurums pretējā pusē ne-

bija tik dzil.š un noderēja tikai baļķa gala novietošanai. Otru

2,2 m. platu ieeju atrada ziem.-riet. mūrī. Netālu no ziem.-riet.

stūra atrada kādas mazākas celtnes pamatus. Mūra iekšpusē,

domājams, būs bijušas arī gan vēl citas koka ēkas, jo atrastas

dakstiņu atliekas. Aka še nav atrasta. Lietiņas, kuras te at-

rada, attiecas uz 13. un 14. g. s-, reta no tām agrāku vai vē-

lāku laiku. Te atrada arī vienu Romas ķeizara Konstantina 11.

17



18

naudiņu, kas rāda, cik ilgi atsevišķas romiešu naudiņas varēja

uzglabāties. Bez tas te atrada vēl Hamburgas, Lūneburgas
braktcatus no 12.—14. g. s., Visbijas denarus no 14. g. s.

11. puses; beidzot arī sidraba naudas stienīti ar 8-lapainu ro-

zeti no 14. g. s.

Pilī atrada kādus 890 priekšmetus, baznīcā — pāri sim-

tam; visi tie uzglabājas Doma muzejā. Te atrada no dzelzs:

šķēpu un šautru (metamo šķēpu) galus, stopa bultas, cirvjus,
nažu asmiņus, šķiltavas un kramus, atslēgu kūtiņas, atslēgas,
lielā skaitā dzirkles, naglas, durvju eņģes, iemauktu dzelzis,
zirgu pakavus, makšķeres, govju zvaniņus, sirpjus, izkaptis,
kapļus, linu susekļus, daudz lemešu, jostu daļas v. c: no bron-

zas: ķēdes, rupuču saktas, piekariņus (dubultpūķis, zirdziņš,

pusmēnesis, krusts), aproces, gredzenus, makšķu apkalumus,
svaru bumbiņas, vara trauku daļas; kaula vārpstes skrieme-

ļus, sukas v. c; no māla: izrotātus poda gabalus, vārpstes

skriemeļus, podiņus, krāsns podus; bez tam vēl daudz garu

galodu izkapšu asināšanai, apzīmogotus metāla stienīšus v. c.

1905. g. baznīcas mun ielaida piemiņas tabulu ar uzrakstu

latīņu valodā, kas tulkojumā skan šādi:

Svētīgā Meinharda 1186. g. dibinātas Salas pils, kā arī tu-

vējās Sv. Mārtiņam veltītas baznīcas, zemē atrastās, drupas
atkal gaismā cēlis Dr. Ant. Buchholcs (t 1901. g. 2. okt.) 1897.

un 1899. gadā.

Castri Holmensis.

Anno Domini 1186 a beato Meinhardo fundati ecclesiae vicinae

St. Martino dicatae quod sub solo supererat detexit annis

. 1897 atque 1899 Dr. Antonius Buchholtz,

Mort. A-o. 1901. die 3. mensis octobris.

1900. g. jūnija un jūlija Mārtiņa salas pils un baznīcas

drupas mēģināja restaurēt.

Netālu no Salaspils-Ikšķiles šosejas atrodas

Spolītes-Mūku kalns (Ikšķiles pag.).

Tas atrodas 6,5 klm. ziemeļos Daugavai; 5,5 klm. rietumos

Ikšķiles stacijai; no Spolītes mājām — dienvidaustrumos, se-

nā Daugavas attekas krantē — pļavas malā, kur senais krasts

ir 14 metru augsts. Krasta stūris pret valciņu liekas mākslīgi

paaugstināts, lai radītu apaļu plakumu ap 20 metru caurmērā.

(Pēc izskata un lieluma atgādina Vīna kalnu.) Vakaros plato
nodalīts no pārējās zemes ar 38 metru garu mākslīgu grāvi.
Vakaros, laikam, bijusi arī priekšpils, apmēram 70 metru gara.

Senāk plakuma vidū bijusi bedre.

Kara laikā kalnā bijuši krievu ierakumi. Nesen ierakumi

nolīdzināti un apkārt Mūku kalnam ierīkota terasei līdzīga
uzeja ar apstādījumiem. Pirms kara Spolītes kalnā rakts, at-

rasti cilvēku kauli, rotas lietas, apdeguši koki. (Redzams, šī
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vieta kādreiz izlietota ka kapsēta.) Kara tranšejas rokot, at-

rasts dzelzs šķēps.
Mītņu kārta kādu metru bieza un stipri sajaukta ar dzīvu

zemi. Kalna tuvākā apkārtnē nav mītou atliekas.

Šosejas malā atrodas arī

Kabeļu jeb Lazdu kalns — lībiešu kapu lauks,

ar daudz apaļiem pauguru kapiem, kurus 1897. g. atracis

Dr. A. Buchholcs un noteicis par lībiešu kapiem.

Netālu no šosejas ir ari

Vīna — Egļu kalns.

Tas atrodas Ikšķiles pag. 2 klm. rietumos dzelzceļa pie-

stātnei, 1 klm. no Daugavas. — Pienakuņgu māju robežās;

dažus desmit metrus no sliedēm. Sānu nostavinājums tikai

2 metri; tāpēc arī daži šaubās, vai tas maz bijis vietējo lī-

biešu pilskalns. Pēc Brastiņa domām, šis apcietinājums būs

bijis vācu nostiprināta nometne. (Tāpat arī Spolītes — mūku

kalns). Bīlensteins to uzskata par Ikšķiles lībiešu pils vietu

(Die Grenzen — 43. 1. p.).

Tas būs gan bijis līb. pilskalns, jo Indriķis stāsta, ka

Ikšķ. lībiešiem bijuši vāji nocietināti pilskalni, kāpēc arī

Meinh. solījies gādāt viņiem labākas — mūra pilis.
Kalna plakums — ieapala trijstūra veidā ar 0,5 metr.

augstu bedumiņu ziemelstūrī (tas vairākkārt bojāts, tāpēc

gi;ūti uzminēt patieso plakuma "cilni).

Plakuma austrummalā aizmilsis grāvis, ko izrakuši pirms

pasaules kara krievu kareivji savās apmācībās. Plakuma rie-

tuma pusē un sānos — pasaules kara ierakuma vietas.

Ikšķiles baznīcu pārbūvējot, no kalna aizvesti kādi 30 ve-

zumi akmeņu — (laukakmeņi un Daugavas radzes). Šo ak-

meņu kravu atliekas vēl tagad vērojamas plakumā.

Mītņu kārta ap 0,5 m. bieza, tajā daudz ogļu un rupju
lauzku. Vīna kalna piekājē esot atrasts kāds akmens cirvis,

kas nodots Ikšķiles pamatskolai.

Ikšķiles pils.

Vai Ikšķiles pils celta lībiešu pils vieta?

Lībiešu pilis celtas vai nu nocietinot kalna grēdas vidu

vai galu; vai arī atsevišķi stāvošā kalnā, kura plakumā un

nogāzēs tagad vairs nav uzglabājušās nocietinājuma pazīmes.
Ikšķiles pils vieta nav ne kalna grēdas vidū, ne galā, ne arī

te kāds atsevišķi stāvošs pilskalns. Tā tad te nevar būt bi-

jusi agrāk lībiešu pils. Ap pili un baznīcu būs agrāk bijis

kopējs mūris, tomēr grāvis starp pili un baznīcu aizrāda, ka

pils pati par sevi bijusi iekšējs apcietinājums un baznīca kopā
ar dažām citām ēkām bijusi priekšpilī.

Ikšķiles pili cēluši Gotzemnieku meistari un amatnieki
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1185. vai 1186. g., ka chronists Indriķis vēstī. Meinhards gan

ceļa pili kristītājiem lībiešiem, aizsardzībai pret leišu — ze-

maišu sirojumiem,
J/8 pils paturēja sev un apdzīvoja to ar

savu kapitulu; te arī viņš 1196. g. nomira.

Bīsk. Bertolds ieradās Ikšķile 1197. un jau 1198. g. 24.

jul. viņš krita cīņā ar lībiešiem.

Bīsk. Alberts 1202. g. pārcēlās uz Rīgu un Ikšķiles pils
zaudēja savu nozīmi kā bīskapa un kapitula pils.

Bīsk. Alberts, pēc chronista Indriķa ziņām, jau 1201. g.

izleņoja šo pili Konrādam Mevendorfam.

1205. g. lībieši pie Ikšķiles uzbruka vāciem un kādus 1-7

no viņiem nosita un dalu no viņiem uzupurēja saviem die-
viem. Par to lībiešus izdzina no Ikšķiles pils, kura palika
vienīgi Konrādam Mevendorfam.

1205. g. Mevendorfa vadība atsita leišu uzbrukumus Ik-

šķilei.
1206. g. izceļas lībiešu dumpis, kuru bija ierosinājuši Sa-

las lībieši.

Divi reizes: 1203. un 1206. g. Ikšķili aplenca Polockas
kņazs. Šīs aplenkšanas laikā krievi bija izgatavojuši mazu

metamo mašīni, pēc vācu parauga, bet tā kā viņi nepratuši
a«- to mest armēņus, tad sākuši mest tos ačgārni un tā ievai-

nojuši dažus no savējiem.

1225. g. pavesta legats Mpdenas Vilums ieradās Ikšķilē,
kur svētījis pirmo bīskapu piemiņas svētkus un stiprinājis
vietējos lībiešus ticībā. Pēc šīs Mevendorfa dzimtas zara iz-

miršanas apleņoja virsbīsk. Alberts 11. 1257. g. Jāni Baidē-

višu un viņa dēlus ar šo pili, kas tāpēc saucās par Oksku-

liem. un šo apgabalu pārvaldīja līdz 14. g. s. beidzamajam ce-

turksnim.

Ordenis stipri karoja pēc šīs pils un tāpēc 14. g. s. sā-

kuma bija aizdevis Jānim Ukskiilam 300 markas,-par to sa-

jemot ķīlām Ikšķili. 1312. g. šo pili ordenis atdevis ieķīlātāja
dēlam atpakaļ pret parāda samaksu.

1388. g. ordenis to atkal sajem par ķīlu no Hermaņa
Okskūla un patur, kaut gan virsbīskāps un Doma kapituls
pret to protestē. Ordenis patur šo pili līdz 1392. g., kad uz

virsbīskapa sūdzību pavestam, kardināls Francisks Breiste-
ris izsauc Hermani Okskulu un ord. meist. Vennemaru Brūge-
neju, tapec uz pāvesta kūriju. Neskatoties uz to, ordenim šī

pils pieder vēl 1420. g.

1435. g. Valkas landtāgā Rīgas prāvests atdod zemes uz

Daugavas kreisa krasta no Bērzes ietekas gar Daugavu uz

augšu līdz Ikšķiles robežai, t. i. Bērzmenti, Pulkarni, Bram-
berģes muižu un daļu no Baldones Vācu ordenim. Ordenis,
dabūjis savienojumu starp Salas pili un savām zemēm Zem-

gale un Kursa, atstāja Doli un Ikšķili mierīgi virsbīskāpam
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un Doma kapitulam; 1449. g. Ikšķile apmeties jau Silvestrs

Stodevešers.

Salas pils līgumā 1452. g. 30. novembrī Ikšķili virs-

bīskāps nosauc par savu pili un ordenis atdod virsbīskapam

Silvestram zemes uz Daugavas kreisā krasta pretī Ikšķilei,

jūdzi garumā un platumā (t. i. Borkovicas muižiņu). Bet jau

priekš tam 1435. g. būs Ikšķiles pilij piederējušas zemes arī

uz Daugavas dienvidus krasta.

1479. g., virsbīskāpa cīņās ar ordeni, ordenis iejēma
daudz virsbīskāpa pilu un arī Ikšķili, tomēr vēlāk atkal iz-

deva.

1484. g. ordeņa līguma ar virsbīskapu un Doma kapitulu

nolīga, ka Ikšķile pieder kapitulam un prāvestam.

16. g. s. līdz 1566. g., kad virsbiskapiju sekularizēja

Ikšķile atradās virsbīskāpa rokās.

1566. g. Ikšķili dabūja polu valdība, kas ieķīlāja to pret
aizdevumu Stefanam Batorijam Rīgas pilsētai. No 1589. g.

līdz 1616. g. Ikšķile bija izlēņota dažādām privātpersonām
līdz kamēr tajā gadā pilsēta to nopirka.

Ķēniņš Gustavs Ādolfs 1636. <r. 23. apr. uzdāvināja Ikšķili

Rīgas pilsētai atpakaļ.

Vai pils sagrauta 17. g. s. sākumā polu-zviedru karos, vai

tikai Lielajā ziemeļu karā, nav noteicams. Pēc kādas ziņas

pils bijusi galīgi sagrauta jau 1690. g.

Pēc tam, kad starj» Tomes un Spriestiņu muižu 1700. g.

28.—30. jūl. Polijas ķēniņš Augusts pār plosta tiltu pārgāja
Daugavu ar savu kara spēku, viņš sadūrās ar zviedru kara

vadoni Vellingu, pie kam beidzāmais atkāpās, baidīdamies

uzsākt cīņu ar lielo polu-sakšu armiju. Pēc kāda uzglabāju-
šas plāna, abas armijas stāvējušas viena otrai pretī līdze-

numā pie tagadējās Ikšķiles stacijas.

Pēc Brotces 1792. g. Ikšķiles pils un baznīcas attēla, pils

gan sagrauta, tomēr vēl stāvējuši daži mūri. Vēlākais laikos

pils vietā, pa daļai uz pils pamatiem, domājams, izmantojot

pils akmeņus, uzcelta kādā Ikšķiles muižas saimniecības ēka.

kas Pasaules kara laikā sagrauta. Pagrabu telpā var redzēt

daļu no šiem pamatiem, Muižas saimniecības ēka apklāj
tikai dalu no pils pamata atliekām. Daugavas krastā vēl trīs

vietās redzamas šo pamatu mūru atliekas. Pils atradusies uz

rītiem no baznīcas, cieši pie krasta. No baznīcas laukuma

pili šķir vēl tagad 5 mtr. plats un 2 mtr. dziļš grāvis, kas

atrodas 15 mtr. no baznīcas kora rīta gala un stiepjas no zie-

meļiem uz dienvidiem. Pils plato ir no vakariem uz rītiem

23,5 metrus, un no ziemeļiem uz dienvidiem 25,5 metr. Dau-

gavas ledi pavasaros, bez šaubām, aiznesuši dalu no Ikšķiles

pils pamatiem.



22

Ikšķiles baznīca (ap to bijusi arī kapsēta).

Šī ir visvecākā baznīca mūsu zemē, celta bīskāpa Mein-

harda laikā 1185. vai 1186. g., blakus pirmajai mūra pilij uz

stāvas dolomita klints Daugavas labajā krastā. Ka šī baz-

nīca butu pašā sākumā no akmeņiem celta, par to chronists

Indriķis neka nestāsta. Viņš stāsta par nieisteru izsaukšanu

no Gotzemes, toreizējā Baltijas jūras tirdzniecības centra, tik

pils celšanai; tomēr domājams ka tie paši amatnieki būs iz-

mantoti arī baznīcas celšanai.

Starp kori un baznīcas pārējo telpu atrodas plata apaļa ro-

mānu kolonna ar īpatnēju smagu kapiteli.
Šī kolonna, kā arī tuvākās mūra daļas uzglabājušās vēl

no bīsk. Meinharda laikiem. Pēc kara atrakta arī ir kolonnas

pamatne; te rakuši zviedru profesors Cēlīns un Dr. Ē.
Šturms.

1879. g. baznīca paplašināta. Vienkāršais vecais Vakaru
portāls atradies Vakaru sienas dienvidos, kā tas redzams
\692. g. Olofa Krista plānā Vidzemes guberņas zīmējumu*
kamera ka arī 1792. g. J. Brotces krājumā, Rīgas pilsētas
bibliotēka.

Tornis ir 1879. g. celts, agrākajai baznīcai tāda nebija.
.Ikšķiles baznīcas vēsture cieši savienota ar tās tuvumā

esošas Ikšķiles pils vēsturi. Drīz pēc baznīcas dibināšanas
1186. g. Meinhards kļuva par Jkšķiles bīskāpu, uzaicināja
garīdzniekus, un nodibināja bīkapiju, ■ kuru 1188. g. pāvests
Klements apstiprināja un pakārtoja Brēmenes virsbīskapam.
Ar to maza Ikšķiles baznīca kļuva par Ikšķiles bīkāpiju ka-

tedrāli, kurai drīzumā pievienojās otra baznīca Mārtiņa salā.
Bīsk. Meinhards nomira 1196. g. Ikšķilē, kur viņš arī tika ap-

glabāts, 14. g. s. viņa trūdus pārnesa uz Rīgas Doma baznīcu.
Arī bīskaps Bertolds šajā baznīcā apglabāts.

Kad bīsk. _Alberts_l2ol. g.
;

nodibināja' Rīgu, viņš pārcēla
uz turieni bīskapa sēdekli un līdz ar to mazās Ikšķiles baznī-
cas nozīme zuda. Kad 1206. g. izcēlās lībiešu dumpis, kas
draudēja iznīcināt vacus lībiešu zemē, divi lībieši, vācu

draugi: Kijranus un Lavanus, gribēdami izzināt lībiešu no-

domus, piedalījās dumpinieku sapulcē, bet tika tur satverti
un nonāvēti. Abi šie ļībieši arī tika apglabāti še Ikšķiles
baznīca. 1225. g. svinēja pavesta legats Vilums no Modenas
pirmo bīskapu piemiņas svētkus.

No 1231. g. Ikšķiles baznīca un draudze pieder Rīgas
Doma kapitulim.

1613. g. kā Teknona baznīcas vizitācija ziņo, Ikšķiles
baznīca draudēja sagrutļ tai nebija arī sava garīdznieka.
1754. g. baznīcu remontēja un 1879. g. pagarināja baznīcu uz

austrumiem un vakariem un piebūvēja zvana torni; pa labi
un pa kreisi piebūvēja divas jaunas sakristējas, no kurām sa-

kristeja ziemeļu puse ir tik vecās paplašinājums.
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Uz šaurās klints joslas starp baznīcu un krastu 1864. g.

uzcelts granīta piemineklis, rūnakmeņa veidā ar šādu ierakstu

pret baznīcu: In memoriam Meinardi episcopi 'livonum
apo-

stoli hujus ecclesiae fundatoris atque Conradi dc Meindorp
militis dc Ikeskola fortissimi fidei propugnatoris. Pret Dau-

gavu: Hoc monumentum dedicavit Borvis dc Oxkūll liber

baro equestri m Estonia ordini ad scriptus Vigallae m Mari-

ttmā hercs.

1186. 1201. 1864.

Uz rītiem no baznīcas kora pilsgravja tuvuma uz apaļa
1,5 mtr. augsta uzbērta uzkalniņa aug 1883. g. 10. novembrī

— Lutera 400 gadu dzimšanas diena iestādīta „Martiņa ozola"

vietā vīksne.

Uz rītiem no baznīcas, ar grāvi atdahtas( pils drupu at-

liekas.

1700. g. jūlijā (28. —30. pēc jaunā stila) ķēniņš Augusts

Stiprais ar savu polu sakšu kara spēku no Tomes muižas

augšpus Sprietiņa muižas pārgāja pār Daugavu pa pašu tai-

sīto plosta tiltu. 30. jūlijā notika cīņa Daugavas ziemeļu
krastā ar nelielu krievu nodaļu, kas tomēr pāriešanu'nevarēja
aizturēt. Sakši-poļi caur Ogri atnāca līdz Ikšķilei, kur 31. jūl.
notika lielāka cīņa ar zviedru ģenerāli V. Vellingku (1586. g.

pilsoņu nemieros sodītā Goth. Vellingka mazdēla dēlu), kam

bija tik 8000 vīru. Vellingks bija spiests atkāpties līdz Rū-
jienai. Ķēniņš Augusts velti aplenca Rīgu. Viņam izdevās

iejemt tik Daugavas grīvu, kuru viņš steidzīgi nosauca par

„Augustusburg", bet drīz vien atkal pazaudēja.

No Kaparāmura ezera iztek Urgas upe. (Urga maza

upīte) un ietek Mazajā Juglā. Tajā vietā, kur Urga iztek no

ezera, bija apmeties R. Patkuls ar savu kara spēka nodalu,
kad viņš 1700. g. augustā devās ar sakšiem uz Rīgu.

% verstis uz dienvidiem no Velna ezera Dobju kalnu zie-

meļu daļa atrodas nelielas skanstes, novietotas pret Ikšķiii

un Rīgu, domājams, tās celtas Ziemeļu kara laikā. 11)

Velna kalns

Ikšķiles pag. 1 1
L> klm. ziemeļos, Ikšķiles dzelzceļa piestātnei

— valsts mežā. Atradis to 1910. g. Lovis of. Menars. Kapar-
āmura ezera austrumdaļā, kur tas sniedzas uz Velnezera

pusi. Kangaru kalnu kauprē. Pils vieta 75 soli gara — 20

solu plata. Austrumgalā tāpat kā rietumpusē pa vienam grā-
vim ar uzdevumu iekšpusē. Pilsmalas stāvas — augstas —

(Kangaru kaupres sāni — diezin vai maz būs cilvēka rokas

pārveidoti).
Šis pilskalns ir gaisa līnijā 4,5 verstis no Zilā kalna; no

Zilā kalna — līdz Kentes p. kalnam 3,5 verstis; no Velna kalna

līdz Vīna kalnam un Vīna kalns 4 verstis no Spolīšu kalna.
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Pilskalnam iet pāri vecs lauku cels. Tas izdobis uzbe-

duma vidus robus. Plakuma dienvidu malā redzamas Pasau-

les kara ierakumu atliekas, kas sapostījušas rietuma gala uz-

bedumu. Mītņu kārta niecīga un atradumiem nabaga. Pēc

Brastiņa domām, šis pilskalns pavirši darināts un nav bijis

ilgā lietāšanā.

Kaparāmura ezers, agrāk saukts par Gulbju ezeru (veca-
jās kartēs). Apkārtne neauglīga, kalna zeme sastāv no

grants.
Šis pjlskalns, pēc Brastiņa domām, pieskaitāms kara

laika_ paslēptuvēm, jo grūti atrodams un vēl grūtāk aiz-

stāvams.
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