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MŪSU PILSKALNI

Prof. Fr. Balodis

Viens no mūsu pilskalnu Labākiem pazinējiem un aprakstītājiem —

Dr. A. Bīlenšteins pareizi uzsvēra, ka — „neievērojot pilskalnus — nav

iespējams saprast un attēlot aizvēsturisko laiku dzīves apstākļus" 1). Senču

spējas organizēt un aizsargāt savu zemi 2), senču dzīves veidu un nodar-

bošanos, senču celtniecību: visu to varam izzināt, ja pētām mūsu pilskalnu

nocietinājumus un mītnes slāni, novērojam pilskalnu novietojumu gan, auglī-

gās augstienēs, gan gar seno etnisko robežu, un ja spējam atrast, atrakt

un saprast senceltņu paliekas, ko pilskalnos uzglabājis zemes klēpis. Ja,

vēl vairāk, kā jebkur citur, tik noteikti un skaidri pilskalnu mītnes slāņa

kārtās atspoguļojas Latvijas senie likteņi: dažādās senlietas, it sevišķi kera-

mikas lauzkas, pilskalnā uzslāņojušās mītnes kārtās labi rāda tiklab kul-

tūras pakāpenisko attīstības gaitu mūsu zemē, kā arī dažādu etnisku grupu

cīņu un maiņu, vismaz dažos mūsu zemes apgabalos.

Tādēļ arī saprotama tā interese, ko jau ilgu laiku mūsu pilskalniem

veltī senatnes pētītāji. Vēl A. V. Hupels 3 ) un J. Ch. Brotce 4 ) izdeva

pilskalnu aprakstus, zīmējumus un plānus; tiem sekoja H. Hagemeisters 5 ),
Fr. Krūze 6), J. Doerings 7 ), A. Resoins 8 ), H. Dīderichs 9), A. Bīlenštenis 10),

*) Bielenstein, Die lettischen Burgberge, X apx. bt> Phfb, 11,

Pnra 1899, 21. lpp.
2) Zin. sistēmu Austrumprūsijas pinkainu tīklā konstatē prof. B. Ërlichs (B. Ehr-

lich, „Ostpreussen: § 12, Burgwàlle", Reallexikon der Vorgeschichte, Berlin 1927,

IX. Band, 294. lpp.; sal. arī: F. Balodis, „Vēliais dzelzs laikmets", Latvijas archaiolo
r

gija, 74. lpp. v •
3) A, V. Hupel, Neve Nordische Miscellaneen", Riga 1792, I—II: „Versuch

einer alten Géographie von Liefland"; 1794, IX—X, 519. lpp.: „Nachricht von der

alten lettischen Burg Pilliskaln".

4) „Sammlung verschiedener Lieflândischer Monumente, Prospecte, Mūnzen,,

Wappeu etc.", manuskripts Rīgas pilsētas bibliotēkā.

5) „Ueber die pilskalni oder sogenannten Batterien m Livland", Mitth. Rijg.
11, 1, 1840.

6) Fr. Kruse, „Necrolivonica", Dorpat 1842.

7) SB. Kuri. 1867; SB. Kuri. 1876; SB. Kuri. 1877; SB. Kuri. 1878, SB. Kuri.

1884, 87, 90, 92.

8) A. v. Raison, „Ueber Bauernburgen oder Burgberge", SB. Kuri. 1867; SB..
Kuri. 1869; SB. Kuri. 1870.

levadam
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G. Fīrhufs n), A. Transehe 12), K. Loevis of Menars 13), A. Buchholcs

P. Abuls 15) un citi. Vairākus pilskalnus priekšzīmīgi uzmērīja grāfs K. G.

Sīverss 16). Latvijas pilskalnus pētīja arī prof. A. Becenbergers 17 ). Izrakumus

izdarīja G. Fīrhufs, A. Bīlenšteins, A. Buchholcs, M. Eberts 18), A. Krie-

vii;š 19), un 1909. gadā samērā plašākos apmēros — Maskavas archaiol. bie-

drības uzdevumā — tādus izdarīju arī es
20 ). Atbrīvotā Latvijā pieminekļu

valde pilskalnu pētīšanu turpināja un vismaz pilskalnu apzināšanas darbus

tagad ir sekmīgi noslēgusi; izdoti E. Brastiņa uzmērītie un aprakstītie

„Latvijas pilskalni" 21 ). Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā 1927. gadā, kuriem

veltīta šī grāmata, cerams, ievadīs arī intensīvāku pilskalnu mītnes slāņu
rakstura un satura pētīšanu.

No vecākiem latviešu pilskalnu apskatiem neapšaubāmi visievēroja-
māko vietu ieņem Dr. A. Bīlenšteina ~Die lettischen Burgberge"; tikai

nedaudzi maldīgi slēdzieni jāstrīpo, un Bīlenšteina pilskalnu tipu un no-

zīmes kopraksturojums derētu vēl šodien. Visā šai rakstā izjūtamas ap-

brīnojamas novērošanas spējas, autopsija, — kas ir raksturojumu pamats

un ko papildina labā griba objektīvi attēlot Latvijas senatni. Negatīvu

iespaidu atstāj Loevis of Menāra ievads viņa „Burgenlexikon" ,
am: viņš

reģistrējis 160 pilskalnus Igaunijā un 306 pilskalnus Latvijā, —un ne-

skatoties uz tādu pilskalnu skaitu, nav varējis novērot, ka latviešu un

9) H. v. Diederichs, SB. Kuri. 1868.

10) SB. Kurl. 1866; Mag. lett., XIV, 2, 1869: „Die altlettischen Burgberge Kur-

lands"; Mag. lett., XV, 2, 1873: „Die Heidenburgen an der livl. Aa"; Balt. Mon.

XXIX, 1882: „Reiseskizzen aus d. Oberlande"; Balt. Mon., XXXXIV, 1897: „Waren

die Burgberge Alt Livlands stāndig bewohnt oder nicht?"; X. apx. ct^na,

11, 1899: „Die lettischen Burgberge".

«) G. Vierhuff, SB. Rig. 1876.

12) Balt. Mon. XLIII, 1896: A. von Transehe, „Die Eingeborenen Alt-Livlands

im 13. Jahrhundert", 389. Ip. sek.

13) K. v. Loewis of Menar, SB. Rig. 1896; SB. Rig. 1897; SB. Rig. 1899;

SB. Rig. 1902; „Burgenlexikon fur Alt-Livland", Riga 1922.

v) A. Buchholtz, SB. Rig. 1897; SB. Rig. 1899; SB. Rig. 1907; SB. Rig. 1904.

n) P. Abuls, „Kur atrodas Beverīna?", Rīgā 1924.

16) C. G. Graf Sievers, sal. Mag. lett. XV, 4, 1897: „Graf Sievers, Beitràge

zur Géographie Heinrichs von Lettland."

17) A. Bezzenberger, SB. estn. 1885.

18) Praehist. Zeitschr. 1913: „Balt. Prov. 1913", 520. lpp.; Muku kalnā raka

arī Buchholcs*'— SB. Rig. 1899: Dr. A. Buchholtz, „Der Muhkukalns im Koken-

husenschen Kirschspiel".
19) Latv. Saule, 1926, 409. lpp.: Lietgalietis, ~Arķeoloģisks izziņas rakums

Sāruma pilskalnā pie Cēsīm".

20) Mockobck. npeflßapHT. KOMHTeTa no ycTpoôcTßy XV. apxeoJiornq.

cb-fesfla, MocKßa 1911: o KOMaHflnpoßK'B bt, llpnSajīTiftcKin Kpaft (Beße-

pHHCKifl pacKonKH)".
21) E. Brastiņš, „Latvijas pilskalni": 11.

— Zemgale un Augšzeme, Rīgā 1926,

111. — Latgale, Rīgā 1928; I. sējumu — Kuršu zeme — izdeva Latv. senatn. pētīs,
biedrība, Rīgā 1923.
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igauņu pilskalnus nevar aprakstīt vienkopus, bet ka konstatējamas noteiktas

atšķirības; nav pagaidām pierādījumu viņa domām, ka daži pilskalni nav

nocietinājumi, bet kulta vietas. Pārējie pētnieki ir devuši atsevišķu pils-

kalnu aprakstus un plānus, un dažus mēģinājuši identificēt ar Indriķa
chronikā minētiem.

Dr. A. Bīlenšteins 22 ) mūs pārliecinādams pamatoti pierāda, ka mūsu

pilskalni priekšvācu laikos bijuši apdzīvoti; patiesi, ja, piiem., vācot kara-

spēku, bīskaps sūta latviešu un lībiešu pilskalnos pēc kara pulkiem (sal.
Indr. chron. XVIII, 5), — tāda sūtīšana pilskalnos pēc ļaudīm būtu ne-

prātīga, ja pilskalni būtu tikai tukšs neapdzīvots patvērums kara laikam

„meža biezokņos un purvos". Un ka pilskalni bijuši apdzīvoti, to mums

apliecina arī melnais slānis un celtņu paliekas pilskalnos, tāpat tas ap-

stāklis, ka pilskalnu tuvumā vienmēr atrodami kapu lauki, piem., ne tikai

Sabilē, Kandavā, Aizkrauklē, Krimuldā 23), bet arī Kazlavā, Degteros, Vec-

slabadā, Zelenopolē, Ludzā, Istrā un citur. Dr. A. Bīlenšteins, pamatojo-
ties uz Indriķa datiem, noteikti pierāda, ka vairāki pilskalni, — par kuriem

Indriķis vēsta (piem., Mežotne, Sēlpils un citi), — neapšaubāmi bijuši ap-

dzīvoti: tas izriet tieši no Indriķa vārdiem. Sevišķi gribētos vēl citēt

Indriķa Lielvārdes un Aizkraukles cīņu raksturojumus (IX, 8 un 9): ļaudis

atstāj savas pilis un bēg mežos, mežu patvērumos, tad vācieši nodedzina

pilis... Dr. A. Bīlenšteins aizrāda 24), ka mūsu pilskalni neatrodas pur-

vainos apvidos un necaurejamos mežos, bet gandrīz vienmēr tagad ap-

dzīvotākās vietās, bieži mūslaiku muižu centru tuvumā, kur zeme vis-

fauglīgāka; šeit, pēc viņa domām, arī senāk jau bijušas apdzīvotas vietas,

apgabalu centri: vairākas muižas un draudzes esot dabūjušas savus nosau-

kumus no seniem pilskalniem. Dīvains un pilnīgi nepareizs ir prof. L. Ar-

buzova apgalvojums
25), ka pilskalni bijuši tikai patvērums kara laikos,

jo latviešu pilskalni atrodoties Vietās, kur mitruma dēļ nemaz nevarējuši

dzīvot un nodarboties ar lop- un laukkopību. Igaunijā, patiesi, vairākkārt

izmantotas nocietinājumiem purvu saliņas 26 ); es Latvijā zinu 2 pilskalnus,

kas atrodas ūdens vidū, salā: viens ir Daugavas Ābeļu salā (Latgalē), un

otrs ir Pāces pilskalns (Kursā); pēdējais tomēr atrodas dzirnezera vidū:

upe aizsprostota tikai jaunākos laikos, un pilskalns senāk atradies starp

2 upes zariem. Varbūt, vēl bijis pilskalns arī Rāznas ezera salā, iepretīm

Giņeviču ciemam (Latgalē). Zemā purvainā vietā es zinu tikai 2 pilskalnus:

Kaņieru „pilskalnu" (Kursā) un Piteles pilskalnu (Latgalē). Šo pilskalnu

22) Dr. A. Bielenstein, „Art und Geschichte der lettischen Siedelung" un ~Waren
die Burgberge Alt-Livlands stândig hewohnt oder nicht??" (Balt. Mon., XLIV, 1897,

272. un 403. hop.).
23) Bielenstein, Burgberge, 21. lpp.
24) Bielenstein, Burgberge, 23. lpp.
25) Baltische Blàtter, 1924, Heft 3: Prof. Dr. Leonid Arbusow, „Lettland in

der Jùngerer» Eisenzeit", 105. lpp.
26) Tallgren, Zur Archâologie Eestis, 11, 159. un 160. lpp.
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vienā pusē atrodas ezers un otrā — purvs (tā tad senos laikos tāpat bijis

ezers); tā tad arī šie abi pilskalni ir senas saliņas. Un Piteles pilskalns no-

cietināts — spriežot pēc keramikas lauzkām — vēlākos laikos; tas izmantots

un pastiprināts ar akmens valni vēl poļu laikos 27). Vispāri, pašķirstot

E. Brastiņa „Latvijas pilskalnus" un Indriķa chroniku, nav grūti pārliecinā-

ties, ka Dr. A. Bīlenšteina novērojumi bijuši pareizi, bet ka Astafa Tran-

sehes 28 ) un tāpat Leonīda Arbuzova attēlojumi nav pamatoti.

Protams, Bīlenšteins pareizi aizrāda, ka pilskalnu plakums nav liels

(reti tas sasniedz 4000 kv. m., piem.: Raunā) un ka pilskalnos dzīvoja
tikai nedaudzi: lielākas apmetnes (pilsētas) atradās pilskalnu piekājē, piem.,

Mežotnē (Indr. chron. XXIII, 8) un citur. Arī par to, kas pilskalnos dzī-

voja, vēsta Indriķis: labiesi („meliores", ~primates", ~primores"), kas saucās

„seniores", „principes", „duces", ~reges"2 9). Dažu senlatviešu piļu īpaš-

nieku un iemītnieku vārdi ir uzglabājušies (piem., Indr. chron., XII, 6,

un citur). Astafa Transehes „indiāņiem līdzīgie senlatviešu kara paņē-

mieni" 30) un no šī zīmīgā raksturojuma labi izrietošie neiecietīgie, šaurie

uzskati vien jau rāda, ka uz šo autoru nevaram vienmēr palaisties; var tikai

nožēlot, ka L. Arbuzovs, nepārbaudījis materiālus, uzskatos — kā redzams

i— sekojis Astafam Transehe.

A. Bīlenšteins atzīmē sek. latviešu pilskalnu tipus 3l): 1) pilskalnu ar

pastāvinātām nogāzēm un nolīdzinātu plakumu bez vaļņiem un grāvjiem

(tāds Vec-Sātes pilskalns); 2) pilskalnu ar terrasēm (kā Vārenbrokas pils-

kalnā), vai vaļņiem un grāvjiem nocietinātām nogāzēm (kā Sventē, Lipušku

„padebešu kalnā" — „Wolkenburg" un Embūtē), nogāzes apklātas ar mālu

kārtu (konstatēts Cērtenē un Cesvainē); 3) pilskalnu ar nocietinātām no-

gāzēm un valni plakumam visapkārt (kā Tukumā); 4) pilskalnu ar nocie-

tinātām nogāzēm un valni plakuma vienā malā (kā Dobelē, Kandavāļ,

Talsos), ja izmantots grēdas gals, tas atdalīts no pārējās grēdas ar dziļu

grāvi un grāvis ar valni aiz tā gandrīz līdzinās pārējo kalnu nogāžu aug-

stumam (tā Tērvetē), un 5) pilskalnus kalna grēdas galā vai vidū, kas

atdalīti no pārējās grēdas daļas ar vienu vai vairākiem sekliem grāvjiem

un samērā zemiem vaļņiem („ropoziHine" -tips, kā Ogrē, Ugālē, Vaidavā,

nav novērojamas tieksmes radīt nocietinājumu, kas līdzinātos atsevišķi stā-

vošam kalnam).

27) Tpyflhi X. apx. cb"B3,n;a Bt Pwh, 111: B'BJiflnießCKifi, „MaTepiajiM no hcto-

pin ÎlpHÔajiTiftcKaro icpaa b-b ôbißni. d)HH. ynp. IL ITojißCKaro, 90. lpp.
28) Balt. Mon., XLIV, 189Ô, 289. lpp., sek.: A. v. Transehe, „Die Eingebore-

nen Alt-Livlands im 13. Jahrhundert", 289. lpp. sek., sev. 292. un 293. lpp.; Balt. Mon.
?

XLIV, 1897, 288. lpp.: Astaf v. Transehe, „Waren die sog. Bauernburgenoder Burg-

berge Livlands stàndig bewohnt oder nicht?", sev. 293. lpp.
29) Chronikā vairākās vietās; sal. arī „quasi rex et senior Lyvonorum", Kaupo,

pils „Kubbesele" (Indr. chron., IX, 3; X, 10). Sīkāki dati P. Dreimaņa rakstā:

„Zemgales lielskungs Viestarts", IzgL. Min. Mēn. 1925.

3°) Balt. Mon., XLIV, 1897, 292. lpp.
81) X. apxeoji. cb-BSfla, 11, 1899, 24.-29. lpp.
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Visā visumā šis A. Bīlenšteina iedalījums pareizs. Tomēr tas papildi

nāms ar novērojumiem, kas iegūti no E. Brastiņa pilskalnu reģistrēšanas un

uzmērīšanas darbiem. Kurzemē (no 60 E. Brastiņa izdotiem pilskalniem):

pilskalnu bez vaļņiem un grāvjiem (~Puddingform") — 9 (Pācē, Valgalē,
Ūdros — Milzumkalns, Vecsātē, Kalvē, Elkamuižā, Gaviezē, Dzinterē, Tigvē);

ar terrasēm (kāpeņu pilskalni — ~Stufenwallburg") —
7 (Nogalē — Baškin-

kalns, Strazdē, Dzeldē, Vecpilī, Vērgalē, Alsungā, Embūtē);

kumā, vienā pusē (un terrasēm) — 36 (Veckuldigā, Puzē, Dundagā, Kalnu

muižā, Talsos, Mežītēs, Rendā, Sabilē, Kandavā, Pūrē, Čapaļos, Vecmokās,

Matkulē, Raņķos, Pormsātē, Bātē, Mazsalijā, Lieldāmē, Turlavā, Kaltē,

Tekņos, Asītē, Kazdangā, Paplakā, Bārtā, Drogā, Vārtājos, Lipaiķos, Aiz-

putē, Grobiņā, Cīravā, Tadaiķos, Lagzdinē, Zlēkās, Popē, Padurē);

„ropoAHnļe" - tipa — 4 (Ugālē, Lankās, Basē, Dunalkā); ar__valni pla-
kuniam visapkārt — 2 (Tukumā, Aizvīķos); purva saliņā (valnis) —

1 (pie

Kaņieru ezera). Zemgalē (no 15 izdotiem): bez vaļņiem un grāvjiem — 2

(Saldū, Lielciecerē); ar terrasēm — 2 (Strīķos, Pilveros); ar valni pla-

kumā, vienā pusē (un terrasēm) — 11 (Koku muižā, Incēnos, Jaunpilī,

Īlē, Dobelē, Kamradzē, Tērvetē, Mežotnē — 2 pilskalni, Kamarde, Aužeļos).

Sēlijā (no 28 izdotiem): pilskalnu bez vaļņiem un grāvjiem — 6 (Sēlpilī,

Babrānos, Pormaļos, Saukā, Dignājā, Lašos); ar terrasēm — 19 (Piksterē,

Gauzānos, Maizīšos, Sērpiņos, Kūliņos, Skosās, Knāvos, Ziemeļos, Kaln-

Stupeļos, Kaldabruņā, Dvietē, Kazimiiriišķos, Pilskalnē, Lagovkā, Sventā —

2 pilskalni, Kaķišķos, Baltākajās, Vec-Bornās); „ropojiHn];e" - tipa — 3

(Movelišķos, Driķenišķos, Palazdiņos). Senās Letgalijas austrumdaļā (Lat-

galē, no 78 pilskalniem): bez vaļņiem — 22 (Asotē, Pilišķos, Plyndā
>

Sņopstos, Gutiņos, Lielbaranauskā, Krāslavā, Bantenišķos, Berezaukā, Indrīcā,

Dagdā, Pališčinā, Gorkos, Krupenišķos, Bobrovišķos, Goveikos, Balteņos,

Rēzeknē, īdeņos, Pilskalnos, Punculevā — „Alotāju kalns"); ar terrasēm

— 42 (Mizniekos, Lielandžēnos, Zubravā, Rūdavā, Peņķuchos, Nērzā —

„Zelta kalns", Parkaļos, Solominķos, Gorodokā, Degteros, Kazlavā, Sile-

niekos, Opeņķos, Melņikos, Ūdrājos, Vecslabadā, Dzirkaļos, Zeļenopolē,

Lādušos, Gribuļos, Kārsavā, Dubovikos, Dzirkaļos, Ģedušos, Atašienē, Kati-

gradē, Rušeņicā, Blažēvičos, Stanovišķos, Gorodokā, Skujās, Madalāņos,

Podgurē, Lauka-Loperos, Meikšānos, Markovā, Krāslavā, Egļos, Žauneh

rāņos, Grundāņos, Podoiņikos, Lipušķos); „ropoAnme"- tipa — 10 (Ābeļu

salā, Jersikā, Donā, Baraukā, Pustiņā, Maliņā, Naumkos, Šelupinkos, Ples-

kovi, Gorodiščā); ar valni plakumā — 3 (Skromānos, Pizičos, Puncuļevā);

purva saliņā (ar vaļņiem) — 1 (Pitelē). levērojot šos datus, nav grūti kon-

statēt, ka minētos Latvijas apgabalos — 1) pilskalni ar valni plakumam vis-

apkārt ļoti reti, sastopami tikai Kurzemē, tādi konstatēti 2 — no 178;

tāpat reti nocietinājumi mazās purvu saliņās (arī 2); 2) „ropo#Hirj,e" -

tips sastopams Latgalē un Sēlijā (pavisam 14 pilskalni — no 106) un

tikai gar austrumu robežu un Daugavu; Zemgalē „ropoflHiiTe" - tipa pil-

nīgi trūkst, bet Kurzemē tas sastopams ļoti reti (3 pilskalni —no 60). Tā
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tad minētos apgabalos lielākā vairumā novēroti pārējie 3 pilskalnu tipi:
kalni ar pastāvinātām nogāzēm (bez grāvjiem un vaļņiem, 39 pilskalni no

178), kāpeņu nocietinājumu pilskalni (67 no 178) un pilskalni ar valni

plakumā (un terrasēm, 49 no 178). Valnis plakumā pie tam nav sastopams

{Sēlijā un tikai trīs pilskalnos reģistrēts Latgalē. Vidzemes pilskalnu plānus

E. Brastiņš vēl nav publicējis; tomēr E. Brastiņa kgs mani laipni iepazī-

stināja ar Vidzemē savāktiem datiem. Vidzemē reģistrēti pavisam 90 pils-
kalni un 13 pilenes 32 ), no tiem seno latviešu apgabalos — 56 pilskalni

un 10 pilenes, bet seno lībiešu, aizkraukliešu un idumiešu apgabalos —

34 pilskalni un 3 pilenes. Latviešu zemēs (Vidzemes austrumdaļā, jeb

senās Letgalijas rietumdaļā) reģistrēti 14 pilskalni ar pastāvinātām nogāzēm

(bet bez va'ņu, terrasu vai grāvju pazīmēm: Koknesē — Mūku kalns un

„pilskalns", Lakstiņā, Velkos, Ērgļos, Ogres Pilskalnos, Bulandās, Pudu-

ļos, Mārcienas Pilskalnos, Lauterē, Vēķos, Cesvainē, Adulienē un Kau-

guros
33), 21 pilskalns ar terrasēm vai vaļņiem nocietinātām nogāzēm

(Kūdumā, Kaudzēs, Lielmežos, Silaješkās, Sāvienē 34), Obānos, Viesievā

— Dārznīcas kalns, Vējavā, Pilsezerā, Ārnicēnos, Gribažos, Grigoļos, Krapē,

Līkaušos, Blomē, Beļavā, Kalnciemā, Siseņos, Alūksnē un Kornetos), 10

pilskalni ar valni plakumā, vienā pusē (un dažreiz ar terrasēm: Oliņu

kalns, Nitaurē, Cēsīs — Riekstu kalns, Sārumkalns, Tanīsa kalns, Dzēr-

benē 35), Brencēnos, Mārciemā, Cērtenē un Ērģemē), 1 pilskalns ar terra-

sēm un valni plakumam visapkārt (Avotiņu kalns) un 11 „ropo/uirue"-

tipa pilskalni, pēdējie (tāpat Avotiņu kalns) — senās Lībijas robežu vai

Daugavas tuvumā. Tā tad senās Letgalijas rietumdaļā noteikti dominē

pilskalni ar terrasēm vai arī tādi, kas vaļņu un grāvju pazīmes vairs nav

uzglabājuši; ar terrasēm nocietinātas arī to pilskalnu nogāzes, kuru plakumā

novērojams valnis.

Sena Lībijā, Idumejā un Aizkraukles apgabalā E. Brastiņš reģistrējis

6 pilskalnus ar pastāvinātām nogāzēm, bez vaļņiem vai terrasēm (Kaln-

ķivutos, Vīna kalns, Spolītēs — Mūku kalns, Nurmižos, Vainīžos un

Limbažos), 6 pilskalnus ar terrasēm (Turaidā — Viešu kalns, Gavēņos,

Jaunlapaiņos, Grebos —
2 pilskalni, Vīksēnos), 1 pilskalnu ar terrasēm

un valni plakumam visapkārt (Sakaiņos), 9 pilskalnus ar valni plakumā,
vienā pusē (Ķekavā — Klanģu kalns, Baltgalvjos, Lindē, Aizkrauklē, Si-

guldā — Lību kalns, Kārļu kalns, Krimuldā — Suvorova kalns, Kaupiņos

32) Tā tad Latvijā reģistrēti: Kursā —60 pilskalni un 31 pilene, Zemgalē —

15 pilskalni un 5 pilenes, Sēlijā — 28 pilskalni un 4 piknes, Latgalē — 78 pilskalni»,
6 iznīcināti pilskalni un 8 pilenes, Vidzemē — 90 pilskalni un 13 pilenes, bet pa-

visam kopā — 277 pilskalni un 61 pilene, jeb 338 seni nocietinājumi. Igaunijā reģi-
strēti tikai 162 nocietinājumi.

33) Sal.: Tpy/jM kom. no ycrpoHCTßy XV. apxeoji. MocKßa 1913:
O. BajījioiTß, „BeBepHHCMHpacKonKH" (plāns un attēls).

3*) Sal.: Praehist. Zeitschr., 1913, V. 8., 3-/4. Heft: M. Ebert, „Die Baltischen

Provinzen 1913", 558. lpp., ar paviršu zīmējumu.
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un Kalbergā) un 12 „ropo,zuiiiie" - tipa pilskalnus (Ikšķilē — Velna kalns,

Ogre — Zilais kalns un Ķentes kalns, Lielvārdē, Kastranē, Ķoderē, Stā-

rastos, M.-Straupē — Kranču kalns, Batareja un Ērgļu kalns, Vaidavā un

Liepupē). Tā tad senai Lībijai visīpatnējākais pilskalnu tips ir ~ropo;rani,e"

pilskalni; un jāatzīmē, ka lībiešu zemēs arī pilskalni ar valni plakumā

vienā pusē zināmā mērā atšķiras no attiecīgiem Kursas, Zemgales un Let-

galijas pilskalniem un ļoti tuvi „ropoAHiiīe" - tipam, gandrīz saplūst ar to.

Tādēļ — spriežot pec līdz šim izdotā materiāla — latviešu cilšu zemēm

īpatnējais pilskalnu tips ir kalni ar kāpeņu nocietinājumiem, — un vēl

vairāk tādēļ, ka terrases un vaļņi nogāzēs vai pakājē novērojami arī

gandrīz visos tais pilskalnos, kuru plakumā atrodas valnis, piem., Me-

žotnē, Kandavā, Talsos un citur. Un Tērvetes pilskalns, piem., tā izbū-

vēts, ka pilnīgi pielīdzināms atsevišķi stāvošam kalnam, kauču arī ir tikai

lielākas kalna muguras gals: tas sasniegts, uzmetot lielo valni, kas tad

„Cukurkaln.am'' arī deva savu zīmīgo vārdu. Nav izslēgta varbūtība, ka

Kurzemei un Zemgales pilskalnu valnis plakumā izskaidrojams ar vietējā

zemes ciļņa īpatnībām. Vispāri latviešu zemēs labi redzams, ka nekad nav

žēloti zemes darbi, izbūvējot pilskalnus: nav „ropoAHm,e" - tipam īpatnējo

ļzemo vaļņu un seklo grāvju; pat daudzi no tiem pilskalniem, kas vaļņus

un terrases nemaz nav uzglabājuši un tā tad apliecina mazākus zemes darbus,
— ir pilnīgi pārveidota kalna muguras daļa (piem.: Saldū, Rēzeknē, Krās-

lavā, Dagdā un Krupenišķos). Katrā ziņā jākonstatē, ka pilskalni aplie-

cina sen ) latviešu attīstītu zemes ciļņa pārveidošanas (pārbūves) mākslu;

atcerēsimies, ko jau atzīmēju, — arī nogāžu māla apklājumus: prof. Be-

cenbergers)36 tādu konstatējis Cērtenes pilskalnā, māc. Auniņš 37 ) Ces-

vaines pilskalnā un prof. P. Rikovs Vec - Slabadas pilskalnā 38 ). Māc. Au-

niņš un prof. Rikovs pie tam izteic domas, ka šī māla kārta bijusi ap-

dedzināta.

Salīdzinot mūsu pilskalnus ar kaimiņu nocietinājumiem, mūsu pils-
kalnu pazīmes kļūst vēl spilgtākas. Lietuvā 39 ) novērojami pilskalni gan

ar valni plakumā (un terrasēm, kā Kursā un Zemgalē), gan tikai ar terra-

sēm vai vaļņiem uz nogāzēm, tāpat kalni ar pastāvinātām nogāzēm (bez

vaļņiem un grāvjiem); „ropoAHme" - tips sastopams reti; konstatēti pils-
kalni ar valni plakumam visapkārt 40). Tāpat Austrumprūsijā 4l) noteikti

3ā) Mag lett., 1897, XV, 4: C. G. Graf Sievers, „Beitrāge zur Géographie
Heinrichi von Lettland", Tab. V: „Aulene, Burgberg".

3e) X. apx. 11, 26. lpp.
37) X. apx. 11, 26. lpp.

38) PbiKOB-b, ~/ļpeBHocTH JleTrajiiH'1, Bbin. I, P-feacima 1917, 17. lpp.
39) P. Tarasenkos, Gimtoji senove, Šiauliai, 24.—45. lpp.
40) Tauta ir Žodis, Humanit. Mokslu Fakulteto leidinys, 111. Knygos, Kaunas

1925: A. CnniībiH'b, „JIHTOBCKifI 164. lpp..- sal. arī: CnnnbīH, „Pa3BeziKH

naMHTHHKOB MaTepHajībHoftKyjibTypw", 1927, 87. lpp., zīm. 111.

41) Spriežot pēc Karalauču „Prussia-Museum" materiāliem: ~Grundrisse und
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domkiē kalni ar pastāvinātām nogāzēm (bez vaļņiem un grāvjiem), kalni

ar nogāžu kāpeņu nocietinājumiem un kalni ar valni plakumā; reti: „ro-

poflHiu;e" - tips un valnis plakumam visapkārt. Tā tad visu baltu cilšu

pilskalniem neapšaubāmi piemīt vienādas pazīmes.

Turpretim Igaunijā 42) aina ievērojami citāda; sastopami kalni ar pa-

stāvoiātām nogāzēm (bez vaļņu un grāvju pazīmēm), purvu saliņas,

„ropo;iHiiie"- tips (grēdas galā un vidū, pēdējo mēdz nosaukt „Kalevipoja

sang"), apaļi vaļņi līdzenās, bieži zemās un purvainās vietās (~Rund\vālle",

materiāls — akmens un zeme), kalni ar valni plakumam visapkārt. Terrases

sastopamas reti, pie tam tikai Igaunijas dienv.-austrumu daļā 43); prof. Tall-

grens apgalvo: „Igaunijā nav drošu terrasu paraugu: šeit nav novērojami

nogāžu kāpeņu nocietinājumu pilskalni (~Stufenburgen"); valnis pats gan

dažreiz, liekās, bijis terrasēts" 44). Kalni ar pastāvinātām nogāzēm sasto-

pami Igaunijas dienv.-austrumu daļā, - tips austrumu daļā,

apaļo vaļņu nocietinājumi („Rundwālle") — rietumu daļā 45).

Prof. Tallgrens 46 ) un E. Laids 47 ) domā, ka apaļie vaļņi („Rundwālle")

patapināti no rietumiem, jo tie īpatnēji Centrālai Eiropai 4B), bet „ro-

po/rame" - tips bieži sastopams Krievijā 49). Man personīgi bija izdevība

izpētīt „ropoAinn,e" - tipa pilskalnus Saratovas—Caricinas pievolgas joslā 50).
Atzīmēšu tomēr, ka arī Vācijā sastopami „ropoAHrne" - tipa pilskalni sl )

un vaļņiem nocietinātas nogāzes
52 ).

Polijā dominē „apaļo vaļņu" pilskalni (ar vienu vai diviem grāvjiem,
dažreiz ar papildu valni), „ropo,ziHiiie" - pilskalni un kalni ar pastāvi-

Durchschnitte altheidnischer Wehranlagen", Mappe XI und XII, un leitnanta Gīzes

130 zīmējumiem (sal. arī: Prussia, Zeitschrift fur Heimatkunde und Heimatschutz,

Kônigsberg in Pr., Heft 27, 1927, 621. lpp.: J. Crome, „Johann Michael Guise, sein

Leben und sein Werk".

42) A. M. Tallgren, „Zur Archàologie Eestis", 11, Dorpat 1925, 153.—166.lpp.;

Eerik Laid, „Eesti muinaslinnad", Tartus 1923 — „Die vorgeschichtiichen Burgen

Eestis", Tartu 1924, XVIII—XXII lpp.; A. M. Tallgren, „Saaremaa ja Muhu Muinas-

jàanused", Tartu 1914.

43) Laid, „Vorgesch. Burgen", XV lpp.; cf Tallgren, „Arch. Eestis", 11, 159. lpp.
44) Tallgren, „Arch. Eestis", 11, 166. lpp. un 164. lpp.
45) Laid, „Vorgesch. Burgen", XXII lpp.

«) Tallgren, „Arch. Eestis", 11, 166. un 164. lpp.

«) Laid, „Vorgesch. Burgen", XXII lpp.
4S) Sal. arī: Schuchhardt, „Vorgesch. von Deutschland", 151., 201., 312. lpp. v. c:

49) Sal. arī: Ciran;t>iH, „Pa3BeflKH naMJîTH. MaTep. KyjibTypbi", 82. lpp. sek. un

TopofliTOß'b, „BbiTOßaa apxeojioria", MocKßa 1910, 367. lpp. sek., 377. lpp. sek. un

citur; ropo/UTOBt, „riepßo6biTHafl apxeojioria", MocKßa 1939, 13L—132. lpp.
50) BajiJiOA, „lIpnBOJi3KCKHe lloMnen", MocKßa 1923, piem., Ternovkas un

Daņilovkas pilskalni, 44., 51. un 62. lpp.
51) Schuchhardt, „Vorgeschichte von Deutschland", 199. lpp.
52) Piem.: Schuchhardt, „Vorgeschichte von Deutschland", 201. lpp.; šie pils-

kalni tomēr atšķiras no mūsu nogāzu nocietinājumu pilskalniem.
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nātām nogāzēm (bez vaļņu un grāvju pazīmēm) 53 ). Zviedrijas un Somijas

pilskalni, piem., Runsas pilskalns s4) Stokholmas apvidu, ar saviem akmens

vaļņiem pilnīgi atšķiras no mūsējiem.

Tādēļ konstatējams, ka latviešu apgabalu pilskalni vistuvāki lietuvju

un senprūšu pilskalniem, un arī kuršu un zemgaļu pilskalniem īpatnējais

valnis pilnīgi atbilst Lietuvā novērojamām pazīmēm. Latviešu pilskalni no-

teikti atšķiras ne tikai no igauņu un slavu, bet arī citu svešu tautu pils-

kalniem, kauču arī viena otra pazīme atkārtojas, un daži pilskalnu tipi

(piem., kalni ar pastāvinātām nogāzēm, bez vaļņu un grāvju pazīmēm)

izplatīti vistālākos apgabalos. Pilnīgi nepareizs prof. M. Eberta apgalvo-

jums 55), ka igauņu un latviešu pilskalniem piemīt tuvas radniecības pa-

zīmes („Zūge enger Verwandtschaft"); tāpat neatbilst faktiem prof. Tall-

grena vārdi, ka valnis pilskalnam visapkārt bieži sastopams Latvijā 56 ).

Nav pamatojams arī prof. M. Eberta pārmetums prof. A. M. Tallgrenam,

ka pēdējā igauņu pilskalnu sadalījums tipos pēc pilskalnu ārējā izskata

(formas) apliecinot regresu zinātnē, piem., salīdzinot ar Loevis of Menāra

ievadu 57): no koka, akmens un zemēm darināto celtņu drupas (mūsdienu

pilskalni) nedodot vairs senās celtnes tipu. Prof. M. Eberts, sekojot prof.

K. Šuchhardta paraugam 58 ), rekonstruē vaļņu vietā koka celtnij kas pildīta

zemēm un akmeņiem. Tādu, pēc prof. Eberta domām, apliecinot arī Indriķis

(XVIII, 17), aprakstot Leolas ~koka un zemes mūrus" 59). Bīlenšteins pa-

reizi aizrāda uz Indriķa vairākkārtējām liecībām, ka Baltijas pilskalnos

koku sienas vai žogi pacēlušies uz zemes vaļņiem: tā piem. Sateselē (Indr.

chron., XVI, 4). Līdzīgu Indriķis vēsta par latviešu pilskalniem. Mežotnē

nocietinājumi bijuši celti no lieliem kokiem un pārklāti plankām, nostipri-

nāti ar torņa veidīgām izbūvēm („ercerius a); lai arī cik milzīga būtu

šī celtne, 7 m. augstais valnis nevar būt tā uzbeduma paliekas, kuru senāk

būtu ietvērusi celtne. Indriķis stāsta (XXIII, 4), ka Mežotnes nocietinājumu

piekājē kūra milsu uguni, bet tas neizpostīja pili: taču koka apklājumu

zemes kodolam — valnim liesmas būtū iznīcinājušas. Tādēļ postulējams

augsts zemes valnis, kā koka nocietinājuma pamats, un XIII, 8, arī Indriķis

pats vēsta, ka vācieši mēģināja ierakties valnī, un ka valnis sāka brukt

un līdz ar to nocietinājumi gāzties apkārt. lerakšanās pazīmes valnī arī

uzglabājušās Straupes Ērgļu kalnā, Alūksnes Siseņu kalnā un Siguldas

53) Z Otchļani Wiekow, Poznaņ 1928, 111, 1: Michaļ Piotrowski, „0 grodziskach

wielkopolskich", 2. lpp.
54) Almgren, „Sveriges Fasta Fornlâmnigar", Upsala 1923, 28. lpp., 16. att.

55) M. Ebert, Truso, Berlin 1926, 41. lpp.
56) Tallgren, Arch. Eestis, 11, 166. lpp.
57) M. Ebert, Tfuso, 41. un 42. lpp.
58) Praehist. Zeitschr., 1909, I. 8., 2. H.: C. Schuchhardt, „Die Rômerschanze

bei Potsdam nach der Ausgrabung 1908/09, 218. lpp.; cf. arī: Schuchhardt, „Vorge-
schichte von Deutschland", 153. lpp., 116. zīm.

59) XVIII, 17 nepareizi; pareizi: XVIII, 7.
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Lību kalnā 00). Tāpat vācieši ierokas valnī: Indr. chron. XXX, 4; XXVII, 6u.c. ;

tā tad ari igauņu pilskalnos koka noaietinājumi atradās uz zemes vaļņiem.

Protams, tagad dažkārt vaļņi izplūduši, gandrīz pilnīgi izzuduši (to vai-

rākkārt atzīme E. Brastiņš); to konstatēju arī es Kauguru Pekas kalnā,

izdarot tur izrakumus. Pilskalniem ir galvenā un sānu puse („posterior

pars castri", sal. Indr. chr., XII, 6; XVI, 4; X, 10; XV, 3), kāda „moenia

suburbana" (Indr. chr. X, 9); dažkārt notiek sīvas cīņas „vārtos" (piem.:

Indr. chr. XV, 1), tā tad vārtus aizsargāja kādi nocietinājumi un vārti

ne vienmēr bija šaura eja, kā dažkārt domāts. No visa tā vairs nekas

nav ārēji pilskalnā redzams; tikai vārtu vietas pazīmes vēl reti saskatāmas 01).
Bet līdz ar to, kur tagad novērojams ~ropo,n,imTe" -tips, tur arī Indriķis

piemin grāvjus, piem.: Vilindā (Indr. chron., XV, 1). Un arī Mežotnes

pilskalna piekājē Indriķis (Indr. chron., XXIII, 8) atzīmē grāvi: tas redzams

vēl šodien. Mēs redzējām, ka ierakšanās pazīmes uzglabājis Lību kalns,

senā Satesele. Tā tad tagadējais pilskalnu izskats un forma tomēr vēl labu

daļu seno pazīmju uzglabājuši.

Es neticu, ka visi novērojumi Vācijas pilskalnos būtu izmantojami arī

pie mums. Un plašie zemes darbi, kas latviešu pilskalnos neapšaubāmi
izdarīti un vēl šodien redzami, —

arī ievērojami, ja gribam raksturot mūsu

senču nocietinājumus, un it sevišķi tādēļ, ka pēc savas izbūves mūsu pils-
kalni atšķiras no tuvāko citas cilts kaimiņu pilskalniem.

Zināms, izrakumi spēj sniegt daudz bagātāku ainu, ar izrakumu datiem

arī papildināmi paša kalna apraksti.

Kauguru Kaln-Eniņu Pekas kalnā konstatēju divas mītnes slāņa kārtas.

Augšējā kārtā atklāju celtni, kuras viena puse bija mūrēta no akmeņiem

un ķieģeļiem, bet otra cirsta no koka; šī celtne bijusi klāta dakstiņiem.
Celtne pa daļai bija. atklāta jau 1895. gadā 62). Šo celtni datē: ķieģeļi, kas

ar saviem apmēriem pilnīgi atbilst Valmieras baznīcas ķieģeļiem (celta

1283. gadā), un celtnē un tās priekšā atrastie podiņi ar apaļu dibenu un četr-

stūrainu virsu, kas īpatnēji ordeņa laikiem. Celtne atradās vietā, kurā vēl

varēja novērot izplūduša (vai nojaukta?) vaļņa pazīmes. Zem šīs augšējās
13. —14. g. s. kārtas atradās visas pārējās celtnes un uzbedumu paliekas,
kuras man izdevās atrakt 63 ). Visapkārt plakumam, izņemot plakumā rie-

tumu malu. novēroju smilts valni, iekšpusē apliktu akmeņiem un senāk no-

cietinātu ar dubultu stāvkoku žogu (mietu diam. 16,25 cm.). Tomēr jā-

atzīmē, ka žoga mietu paliekas neatradās vienas otrām tieši līdzās, bet gan

nelielā attāļumā vienas no otrām (7—22—30 cm.); pilnīgi līdzīgu parādību

novērojis G. Fīrhufs vairākos dienv. Vidzemes pilskalnos un A. Bīlen-

" ) Kā man aizrādīja E. Brastiņš.
61) Sal. Bīlenštein, „Burgberge", 29. lpp.
62) BajiJiOfl'b, „BeßepHHCKifl pacKomra", 8. lpp., zīm. 6.

63) Bajuio/rb, „BeßepHHCKia pacKomai", 9.—13. lpp.
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šteins Vārenbrokas pilskalnā 64): 10 cm. resnās sadegušās mietu paliekas
Vārenbrokā atraktas 17,5 cm. attāļumā vienas no otrām. Bīlenšteins domā,

ka mietu apakšgali bijuši tievāki, nekā mietu virszemes daļa, un ka mietus,

varbūt, turēja kopā kārts, kas iebāzta caurumos mietu augšgalā. Bet, varbūt,
Dr. Šīmaņa rakumi Igaunijā 65 ) apliecina 2 mietu rindu vidū horizontāli,

noliktu baļķu sakrāvumu?

Pieslienoteis valnim Pekas kalna plakumā austrumgalā atradusies

5,10X3 m. liela guļkoku celtne, cirsta no neaptēstiem egles koka baļķiem

(diam. 22,5 cm.), kas pakšos kaķēti (pakšu gali — 12,5 cm.), un klāta sal-

miem; celtnes māla kula vidū bija 2 pavarda vietas. Netālu no šīs celtnes bija

uzglabājušās slieteņa-ķēķa paliekas (diam. 2,4 m., mietu diam. 11,25 cm.)

ar akmeņiem izliktu pavarda vietu. Plakumā rietuma galā, tāpat pieslienoties

valnim, atradušās vēl 2 celtnes, no kurām plakumā dienvid.-rietumu stūra

celtnē (3,23 m. gara un, domājams, tik pat plata, baļķu diam. 30 cm.),

1895. gadā atklātā daļā, atrasts dzirnakmens. Tā tad pilskalna austrum-

galā atradusies dzīvojamā ēka un ķēķis, plakumā rietumgalā — maltuve;

plakumā vidū atstāts brīvs laukums. Visas šīs celtnes datēja keramikas

lauzkas ar podnieku ripas svītrām un bez tam (ar zvirgzdu piemaisījumu,
bet terrīnveidīgu formu), pirmās ar viļņveidīgu rakstu, tāpat: pakavveidīga

saktiņa ar vītu loku un zvērgalviņu galiem, piekariņi (mēlītes) ar iegravētiem

rakstiem, vārpsts, naži, kaplis un cirvji; celtnes un vaļņi ar žogu attiecas

uz vēlo dzelzs laikmetu.

1866. gadā Bīlenšteins līdzīgi konstatēja Tērvetes 66) pilskalnā celtnes

paliekas tieši aiz augstā pilskalna vaļņa; taīs atraka lielu daudzumu sa-

degušu miežu un rudzu graudu. Bīlenšteins atzīmē, ka viņa atklājums

pilnīgi atbilstot rīmju chronikas datiem (v. 8713 sek.). Arī Igaunijā pils-
kalna ēkas atradušās gar vaļņiem; ar priekšpusi (tā tad durvīm) pret pils-
kalnu vidu; plakumā vidū bijis brīvs laukums; tas labi novērots Loehaveres

pilskalnā J. Junga izrakumos 6 7). Lietuvā Mežuļenu pilskalnā atraka valnī

iebūvētu nelielu guļkoku celtni ar kaķētiem pakšiem 6B ).

Beidzot, atbildot uz jautājumu, kad pirmo reiz izbūvēti un apdzīvoti
latviešu pilskalni, — citēšu vispirms prof. R. Hausmani 69): pēc viņa

domām, Mūku kalnā konstatēta akmens laikmeta mītne: „In der Stein-

zeit ist hier also eine Wohnstâtte gewesen, spāter nicht mehr". Pamats:

6i) Bielenstein, „Burgberge", 30. lpp.; Balt. Mon., 1882: Bielenstein, „Reise-
skizzen aus dem Oberlande", 579. lpp.

65) Laid, „Vorgesch. Burgen", XVII lpp. (Dr. Th. Schiemann'a izrakumi:

Felliner Anzeiger, 6. VIII. 1880, Nr. 29.).
66) Bielenstein, „Burgberge", 22. lpp.

") SB. estn. 1880, 140. lpp.: cf. Laid, „Vorgesch. Burgen", XVII lpp.
68) CnHnnirb, „JInTOBCKm flpeßHocra", 166. lpp.
69) Arbeiten des I. Balt. Historikertages zu Riga 1908, Riga 1909: R. Haus-

mann. „Uebersicht ūber die archâologische Forschung in den Ostseeprovinzen im

letzten Jahrzehnt", 6. lpp.
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atraktās krama šķembeles un 16 akmens cirvju fragmenti 70 ). Liekas, ka

uz akmens laikmetu viņš attiecina arī Sārumkalna zemāko slāni. Mūku

kalnā raka arī prof. M. Eberts 71 ) un konstatēja vairākas pavarda vietas;

pēc viņa domām, — „nevar būt šaubu, ka Muku kalns ir akmens laikmeta

apmetne, pareizāki — kāds pils veids...; pēc akmens cirvjiem spriežot,

atrakumi attiecas uz akmens laikmeta vēlo posmu."

Tomēr 1925. gadā prof. M. Eberts šos savus vārdus atsauca 72) un

izsakās, ka — uz savu akmens laikmeta raksturu — Mūku

kalna atrakumi, kā Nordmans pareizi atzīmējot, esot jaunāki; tiem pie-

mītot „ropo/rnme"-kultūras raksturs". Arī H. Moora73) apskata pils-

kalnu zemākās mītnes slāņa kārtās atrasto „kaulu kultūru" un rupjās kera-

mikas lauzkas, un piešķir šo kultūru agrā dzelzs laikmeta priekšromiešu

posmam (6. —1. g.s. pr. Kr.). Mūsu zemē akmens laikmetam īpatnējā

zobiņu un bedrīšu keramika nevienā pilskalnā nav konstatēta, bet Klanģu

kalnā (Ķekavā) atrakts bronzas šķēpa smailis, un brūnganās biezās kera-

mikas lauzkas ar kociņa un naga iespiedumiem, domāju, arī iespējams

attiecināt uz bronzas laikmetu 74); tās pilnīgi atbilst Pievolgas apgabalu
bronzas laikmeta vēlā posma keramikai 75), Alandu salās (Saltvik, Long-

bergsôda) akmens laikmeta apmetni pārklājošās kārtas keramikai 76) un

atgādina arī Austrumprūsijā atrasto, piem., Bišofsburgā un Rantau'as bronzas

laikmeta uzkalniņkapos 77 ). Tādu keramiku atradu Vec-Slabadas, Degteru,
Kazlavas un Goveiku pilskalnos; Rikovs tādu atracis Rasnopļas pilskalnā 7B ),
Krieviņš un arī Hausmanis — Sārumkalnā. Goveiku pilskalns nav uzgla-

bājis ne terrases, ne vaļņus: domāju, ka šis pilskalnu tips, ko sastopam
arī kaimiņu zemēs, — ir vissenākais un radies jau bronzas laikmetā.

Terrases un vaļņi nogāzēs būs izbūvēti vēlākos laikos, domājams, —

dzelzs laikmetā, varbūt, vidējā dzelzs laikmetā, kad notikusi lielāka Bal-

tijas cilšu pārvietošanās un līdz ar to cīņas, kā to vislabāki apliecina Koku

muižā dažus simts soļus no pilskalna („Mežu kalna") atrastais lielais ieroču

noguldījums. Tā Spicins datē Raķišķu pilskalnu ar vaļņiem un grāvjiem

™) Sal. arī: SB. Rig. 1899, 180. lpp. sek.: Dr. A. Buchholtz, „Der Muhku-

kalns im Kokenhusenschen Kirchspiel".
71) „Balt. Provkīzen 1913", 521. lpp.
72) Elbinger Jahrbuch, 1924, Heft 4, Elbing 1925: M. Ebert, „Neue Beitrâge

zur Archāologie Lettlands", 109. lpp., piezīme 7.

73) Latvijas archaioloģija, red. Fr. Balodis, Riga 1927, 37. lpp.
74) Brīvās Zemes illustr. pielikums, 1927, Nr. 19, 148. lpp.: Balodis, „Rāznas

senatnes liecinieki".

75) Eurasia Septentrionales antiqua, I, 1927: Rykow, „Die Chvalynsker Kultur

der Bronsezeit an der unteren Wolga", att. 14. un 24.; (p. BaJiJio/Ļ „lIpHBOJiSKCKHe
IloMnea", tab. XV.

76) Helsinki, Nacionālais muzejs: 4785/125, 126, 135, 118.

77) Karalauči, Prussia-Museum: Bischofsburg, Nr. 582; Ramtau, Hugelgraber.
78) PbiKOB-b, /IpeBHOCTH JleTrajiiH, I, 20. lpp.
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nocietinātām nogāzēm
79). Vaļņi plakumā, varbūt, būs radušies vēl vēlāki,

vēlā dzelzs laikmeta sākumā; tā Spieķis datē Mežulēnu pilskalna valni 80);

katrā ziņā 853. gadā, kad ķēniņš Olafs aplenca „kuršu cietoksni Apuliju",

mūsu nocietinājumi bija jau pietiekoši nopietni.
Aiī Tallgrens ßl ) konstatē, ka Krievijā „ropoAHin;e" -tipa pilskalni jau

apdzīvoti bronzas laikmetā, un Igaunijā jau bija izbūvēti agrā dzelzs laik-

metā; Igaunijas apaļos vaļņus (Rundwàlle) viņš attiecina uz vēlo dzelzs

laikmetu. Pēdējo datējumu apliecina tas apstāklis, ka Ziemeļ-Vidzemē, ze-

mēs, kur agrā dzelzs laikmetā un vidējā dzelzs laikmeta pirmā pusē mā-

joja somi, — nav ,;
apaļo vaļņu" pilskalnu, kas īpatnēji igauņu rietumu,

novadiem: šo pilskalnu veidu igauņi būs patapinājuši, kad vairs nemājoja

tag. Latvijas ziemeļdaļā.

Galīgi, protams, pilskalnu izcelšanās un izveidošanās laiku varēsim

noteikt tikai tad, kad būs izdarīti plašāki izrakumi vairākos pilskalnos.

Izrakunr Raunas Tanīsa kalnā ir pasākums tādiem sistemātiskiem pils-
kalnu pētīšanas darbiem.

79) CnHiībiH'b, JĪHTOBCKia flpeßHocTH, 167. lpp.
80) CnHrļblH-B, JIHTOBCKiH 166. lpp.
81) Aich. Eesti=, XI, 164.—166. lpp.





TANĪSA KALNĀ

IZDARĪTIE IZRAKUMI UN KONSTATĒTO

MĪTNES SLĀŅA KĀRTU DATĒJUMS

Prof. Fr. Balodis

Raunas Tanīsa kalns x ) paceļas Raunas ielejā 25 m. virs tagadējā

Dziru ezera līmeņa, Raunaiša un Raunas satekles, „Raunasa

, labajā krastā.

Raunas Dzirnezera līmenis paceļas apm. 60 m. virs jūras līmeņa; tā tad

— kauču ielejā — pilskalns atrodas ievērojamā augstienē (sal, plānu,

zīm. I, fot. att. 1.).
Pilskalna ziemeļ-austrumu gals tikai 6 m. augstāks par tuvējo ap-

kaimi; tādēļ šeit, kalna piekājē, izrakts apm. 8 m. plats grāvis, kas tagad

stipri saplūdis, tikko vēl saredzams (0,50 —1,00 m. dziļš), un pilskalna

plakumā uzmests valnis, kas vēl tagad I—2 m. augsts. Valnis 19. g. s.

pirmā pusē pārveidots: tai ieraktas kāda izprieces lieveņa. pagraba telpas

un ap celtnes pamatiem uzbērta izraktā zeme; tā valnis šai vietā paaug-

stināts līdz, 3 m. Pilskalna dienvid-austrumu nogāze tikai 10 m. augstāka

par piekājes terrasi; pilskalna dienvid-rietumu nogāze, kā redzams, senāk

bijusi samērā lēzenāka un tādēļ pastāvināta: 10 m. zem plakumā novērojama

neliela terrase ar valni.

Pilskalna ziemeļ-rietumu nogāze ļoti stāva; vietām to izgrauzusi Rauna,

un upes krastā redzams kalna pamats — balts smilšu iezis. Gar kalna

dienvid-austrumu nogāzi pilskalnā ved šaurs ceļš; tai, jau pilskalna pla-
kumā (ceļa augšgalā), labi saskatāms akmeņu sakrāvums, pilskalna senā

nocietinājuma paliekas. Pilskalna plakums (sal. plānu, zīm. III.) apm.

4000 kv. m. liels un pilnīgi gluds, it kā nolīdzināts (sal. fot. att. 2.).
Pilskalna dienvidpiekājē atrodas plaša terrase, kas — domājams — radu-

sies vēlākos laikos, jo tai atrod ķieģeļu drumslas un modernas keramikas

lauzkas. Grāvis terrasei visapkārt (sal. plānu, zīm. II.) rakts tagad no-

laistam dzirnezeram: Raunā ap Auškāpa tirgotavu, sakņu dārzos, atrod

gliemežu vākus; Āboliņa dārzā uzglabājušās senā dzirnavu dambja ķieģeļu

4) Sal.: E. Brastiņš, „Beverīnas pilsvieta", Rīgā, 1927., 14. lpp.; Fr. Balodis.,

„Raunas Tanīsa kalns", I. M. M., 1927., 10. burtn.; arī J. Ābols, „Raunas senatne",
Latv. Vestn., 21. VI. 1923., Nr. 133; par jautājumu, ar kādu senmītni identificējams
Tanīsa kalns: E. Brastiņš, „Pekas kalns vai Tanīsa kalns?" un Fr. Balodis, „Ne
Tanīsa kalns, bet Pekas kalns", I. M. M., 1928., 1. burtn.; ari Juškevičs, „Rauna —

Sotekle", I. M. M., 1927., 10. burtn.

Izrakum i
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mūru paliekas, un Raunaisī redz iedzītus pāļus. Raunaisis senāk — bet

ne priekšvācu laikos — bijis aizvirzīts jaunā, izraktā gultne un bīskapa

pils piekājē atradies lielāks ezers. Tā radušās terrases glītās, ģeometriski

pareizās kontūras. Pēc raunēniešu atstāstiem, sakņu dārzos ap pilskalnu
vairākkārt izarti ķieģeļu ēku pamati; tādi konstatēti arī terrasē, un līdz

ar Āboliņa dārza dambja mūru paliekām būtu sīkāki izpētāmi, ja gribētu
noteikt terrases izcelšanās laiku.

Zim. II. Tanīsa kalns ar tuvāko apkaimi

Pieminekļu valdes uzdevumā manā un doc. P. Kundziņa vadībā Tanīsa

kalnā tika izdarīti archaioloģiski izrakumi, kuri vilkās no 6. VII. līdz

10. VIII. 1927. g. Izrakumos piedalījās visu laiku stud. hist. A. Karnups

(kas arī zīmēja visu izpētīto slāņu un celtņu plānus un griezumus) un

stud. hist. R. Šņore (kas palīdzēja uzraudzīt rakšanas darbus un izdarīja

fotogrāfisko uzņēmumu lielāko daļu). Pirmās divās nedēļās mums pa-

līdzēja vēl stud. arch. H. Kundziņš, fotografējot un kopā ar A. Karnupu

izdarot mērīšanas darbus; nedaudzas dienas darbos piedalījās piem. valdes

priekšsēd. F. Ozoliņš, architekts O. Tīlmanis, Dr. V. Ģinters un F. Ja-

kobsons. Dr. V. Ģintera un F. Jakobsona uzraudzībā tika izrakta tran-

šeja „E"; F. Jakobsons piedalījās celtnes „X" atklāšanā, tranšejā „A",

un architekts O. Tīlmanis palīdzēja noskaidrot celtnes „?" dažus detaļus,

tranšejā „D".
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Pavisam tika izraktas 7 tranšejas: „A", „B" un „C" — pilskalna

plakumā dienvid-rietumu daļā, „D" — plakumā ziemeļ-austrumu daļā un

„E" — pāri pilskalna ziemeļ-austrumu valnim; tranšejas „F" un ~G"

tika izraktas pilskalna piekājē (sal. zīm. III.).

TRANŠEJA „A"

Tranšeju „A" — pāri pilskalnam, virzienā no ziemeļiem uz dienvi-

diem, — mēs izrakām 28 m. garu un ziemeļgalā 0,60—0,80 m., dienvid-

galā — līdz 3,80 m. dziļu (visur līdz neaizkārtai grunts zemei, gaiši dzel-

tenām smiltīm, sal. griezumu, zīm. IV.). Tranšeja bija paredzēta tikai

1 m. plata, jo tās vienīgais mērķis bija — noskaidrot mītnes slāņa kārtu

raksturu un saturu un līdz ar to izzināt pilskalna profilu atsevišķos aiz-

vēstures laikmetos. Tomēr pilskalna plakumā vidū mēs uzdūrāmies uz uguns-

kuru vietām un tranšejas dienvidgalā, gar nogāzi, — uz nocietinājumu

paliekām: šinīs vietās tranšeja bija jāpaplašina līdz 3—3,50 m.

Tranšejas „A" mītnes slāņa kārtas, kā izrādījās, attiecināmas uz 4

pilskalna vēstures posmiem. Pirmā posma sākumā pilskalna dienvid-austrumu

nogāze bijusi ievērojami lēzenāka, apm. 3—3,50 m. zemāka, nekā tagad

(vismaz tai vietā, kur šķautnaini izceļas Tanīskalna plakumā mala, sal.

zīm. IV., a—a). Rodas iespaids, it kā pilskalna senie iemītnieki savai

mājvietai apdomāti būtu izmantojuši kalna siltāko dienvidnogāzi, lai gan

Rauna arī tanīs laikos jau tecēja gar kalna pretējo pusi un ziemeļnogāze,

domājams, vēl nebija tik stāva un izgrauzta, kā šodien. Pilskalna ziemeļ-

nogāze ievērojami bojāta tikai 19. g. s., kad upe sāka izskalot savu labo

krastu un tādēļ bijis apdraudēts arī dzirnavu dambis (šai laikā, 19. g. s.

beigās, lai aizsargātu upes labā krasta un dambja izskalošanu, — dzir-

navnieks Zēvalds esot būvējis vēl tagad upē redzamos baļķu apcirkņus).

Kalna seno virsmu pārklāj vispirms balta pelnu kārta (sal. zīm. IV, 3)

un ogles (zīm. IV, BJ; pelnu kārta pa lielākai daļai bija 0,04 līdz 0,10 m.

bieza; vietām tā gandrīz pilnīgi izzUd, bet pašā kalna senā virsotnē,

kādā plankumā, bija pat 12 cm. bieza (sal. zīm. IV, BJ. Varbūt ļaudis,
kas pirmie kalnā apmetās, papriekšu nolīda mežu (vismaz kalna dienvid-

rietumu galā). Tomēr 13 m. attālumā no tranšejas dienvidgala mēs at-

radām arī ugunskuram saliktus akmeņus (sal. zīm. IV, 82,B
2,

un zīm. V, l,c);

tādēļ nav izslēgta varbūtība, ka mežs šeit nodedzis nejauši — no pamesta;

ugunskura. 1 m. attālumā no ugunskura vietas atradām ļoti lielā vairumā

sadegušus govs kaulus (sal. zīm. V, 1, b), ap ugunskura akmeņiem sa-

vācām nedaudzas trauku lauzkas (plans. I, 2—5). Trauki darināti rokām,

virsma nogludināta ļoti vāji, vietām stipri grumbuļaina, krāsa — iesarkani-

brūngana, dažreiz — iedzelteni-brūngana un pelēka; mālā daudz samērā

lielu zvirgzdu. Lauzkas atgādina Aizkraukles pilskalnā atrastās: Katalog
d. Ausst. z. X arch. Kongr., Rīgā 1896., tāfele 10, attēli 37. un 39. Šī
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keramika neapšaubāmi attiecināma uz dzelzs laikmetu, jo tranšejas dienvid-

galā to atradām kopā ar sīkiem dzelzs gabaliņiem (plans. I, 6). H. Moora

līdzīgu keramiku attiecina uz agrā dzelzs laikmeta priekšromiešu posmu
2);

un arī Raunas lauzkas tā datējamas, jo pilnīgi atšķiras no vēlāku laiku

keramikas; piem., Saleniekos atrastais romiešu posma trauciņš (lauzkas)

daudz labāki izstrādāts 3); arī Ķeipeņu Ūsiņos F. Jakobsona atraktās tā

paša posma lauzkas (tagad valsts vēsturiskā muzejā) daudz labāki no-

gludinātas un nesatur tik rupju zvirgzdu piemaisījumu; atšķiras arī Igaunijā

atrastās romiešu posma lauzkas. Tā tad, spriežot pēc tranšejā „A" atrastām

keramikas lauzkām, Tanīsa kalna vēsture iesākas vēl beidzamos gadu sim-

teņos pr. Kr. (VI.—I. g. s.). Atzīmēšu tomēr, ka Rauna devusi arī senākus

pieminekļus; pie Pakalriieša, piem., Tanīsa kalna piekājē, Raunas upē,

atrasts caururbts akmens cirvis (plans. I, 1).

Pelnu kārtu pārklāja tranšejas dienvidgalā 0,60 —1,0 m. un tranšejas
vidū 0,20 m. bieza melnas zemes kārta, dienvidgalā (nogāzē) ar ļoti dau-

dzām deguma paliekām, it kā ogļu sabirumu (sal. zīm. IV, „y"); tran-

šejas ziemeļgalā melnā kārta iztrūka. Šī mītnes slāņa kārta saturēja daudz

kaulu un rokām veidotu trauku lauzku un, kā jau minēts, tranšejas dien-

vidgalā, pašā apakšā kopā ar lauzkām, 3,20 m. dziļumā, atradām 2 pilnīgi

sarūsējušus dzelzs adatas gabaliņus (plans. I, 6), vēl kādu mazu dzelzs

fragmentu un 2 krama šķembeles (plans. I, 7—17). Kārtas zemākās daļās
lauzkas visur bija ar grumbuļainu virsmu (plans. I, 18—25, 26—30); šīs

lauzkas jau attiecināju uz agrā dzelzs laikmeta priekšromiešu posmu. Aug-

stāki lauzkas apliecināja traukus ar daudz labāki nogludinātu virsmu (plans. I,

31—34); zvirgzdu bija ievērojami mazāk, tie — sīki. Trauku sienas bijušas

diezgan stāvas, dibens lēzens, iemala nedaudz saraukta uz iekšu.

Uz 2 lauzkām bija iespiesti ornamenti; vienu tādu lauzku atradām

3,5 m. dziļi (plans. I, 32), otru (lielāko) — augstāki (apm. 2 m. dziļi;

plans. I, 35).

Lauzkas ar gludo virsmu (piem.: plans. I, 31 un 34) — līdzīgas Sale-

niekos atrastām (kuras, kā jau minēts, attiecas uz agrā dzelzs laikmeta

romiešu posmu); lielākā ornamentētā lauzka ar savu auklas atdarinājumu

atgādina Hageri Mikuri (Igaunijā) prof. A. M. Tallgrena 4. g. s. kapā
atrastos auklas keramikas fragmentus 4). Mazākā ornamentētā lauzka (ar
sīku zobiņu rakstiem) zināmā mērā atgādina prof. M. Eberta aprakstīto
Mūkn kalna keramiku 5 ). Visā visumā visa šī slāņa kārta būs attiecināma

uz agro dzelzs laikmetu un, varbūt, vēl uz vidējā dzelzs laikmeta pirmo pusi.

2) „Latvijas archaioloģija", Rīgā 1926., 37. lpp.
3) Balodis, „Salenieku senkapi", Latv. Saule, Nr. 45, 1926., 490. lpp.
4) Tallgren, „Zur Archāologie Eestis", 86. lpp., zīm. 17., arī 70. un 115. lpp.
5) Ebert, „Die baltischen Provinzen 1913", Praehist. Zeitschrift, 1913, V. 8.,

3/4 H., 522. lpp., zīm. 20., un Izgl. M. M., 1926., 3. burtn., „Jauni ieguvumi Lat-

vijas archaioloģijā", 239. lpp. un piezīme.
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Kārtas vidū, 2—2,19 m. zem pilskalna virsmas un 11 m. no tran-

šejas dienvidgala, mēs atklājām arī kādas celtnes paliekas (daļu no tām,

sal. zīm. IV, b—b, plānu V, 1, fot. att. 3) — 9 apdegušus skujkoka baļ-

ķus (diam. 0,12 —0,20 m.), kuri gulēja viens otram līdzās un kuru vir-

ziens bija parallēls pilskalna malai šai vietā. Galējam (uz dienv.) baļķim

līdzās varēja saskatīt nelielu apdegušu skuju čupiņu (sal. zīm. V, 1, a),
2 baļķus mēs ātrākām tai pašā kārtā arī vēl tāļāk uz dienvidiem, kur senā

kalna nogāze palika stāvāka (sal. zīm. IV, c, c).

Aprakstīto mītnes slāņa kārtu uz dienvidiem no celtnes pārklāja

0,08 —0,10 m. biezs un no ziem. uz dienv. 3,80 m. plats gaiši-pelēks pelnu

slānis (sal. zīm. IV, Ç ), un arī citās vietās šīs kārtas virsmā bija redzamas

stipras deguma pēdas, ogles un pelni. Nevar būt šaubu, ka Tanīsa kalna

vēstures pirmais posms izbeidzies ar kādu lielu uguns postu, tā tad ar kādu

katastrofu.

Otram posmam atbilst mītnes slāņu kārta (sal. zīm. IV, r\) ar keramiku,

kas veidota ievērojami labāki un pa daļai jau lietojot podnieka ripu (plans. 11,

9—16). Lauzkas gan iesarkani pelēkas („māla krāsā"), gan tumšākas, pe-

lēkas; trauku sienas uz āru izcilas, dibens lēzens, iemala profilēta. Kārtas

zemākās daļās iemala bija mazāk izliekta, augstāka, un raksti uz trauku

pleciem vienkāršas līkloku līnijas veidā (tādu lauzku atradām 1,70 m. dziļi,

tuvu pirmai šīs kārtas celtnei); trauku lauzkas zināmā mērā atgādināja

formu, kāda īpatnēja podnieku ripas veidotiem vēlā dzelzs laikmeta trau-

kiem. Kārtas augstākās daļās iemala bija vairāk izliekta, bagātāki profi-
lēta un „terrīnveidīgo" trauku pleci izrotāti viļņveidīgiem rakstiem (tādas

lauzkas atradām, piem., tieši zem akmens sakrāvuma šai kārtā, 1,40—1,60 m.

dziļi); švītras uz šīm lauzkām apliecina neapšaubāmu podnieka ripas lieto-

šanu. Visu šo keramiku attiecinu uz 7.(8.) —12. g. s. Līdzīga keramika at-

rasta Pļavniekkalna kapu laukā 6 ) un vairākkārt vēlā dzelzs laikmeta mītnes

slāņa kārtās, piem., Kauguru Kaln-Eniņu Pekas kalnā 7 ). Atzīmēšu tomēr,
ka Pekas kalnā atradu gan rupjāku keramiku, bez podnieka ripas svītrām

un ar vājāki profilētu iemalu, gan arī viļņveidīgi ornamentētas lauzkas ar

neapšaubāmām podnieku ripas veidojuma pazīmēm.

Podnieku ripu prof. R. Hausmanis atzina Baltijā (Latvijā un Igaunijā)

jau agra dzelzs laikmetā (pēc Hausmaņa: I.—VIII. g. s.); raksturojot šī

laikmeta keramiku, viņš saka: „keramika jau bija labi attīstīta, trauki dari-

nāti ar podnieka ripu un tad apdedzināti; ornamentu nav, nesastop arī gla-

zūru... Tā kā trauku darināšana atzīstama par vietēju, trauku darināšanas veids

apliecina iedzīvotāju ievērojamu technisku attīstību" 8). ļVēlā dzelzs laik-

metā (pēc Hausmaņa: no VIII. g. s. līdz vācu atnākšanai) viņš konstatē

6) Dommuseum, Fùhrer durch die vor- und frùhgeschichtliche Sammlung, Riga

1914, 40. lpp., zīm. 43.

7) Sal. ~Latvijas archaioloģija", 115. lpp., 74. att., 2—5.

8) Rig. Katal. 1896, XIV. lpp.
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Zemgalē un Kursā ir rupja darba lauzkas, ir labāki darinātus traukus ar

viļņvediīgiem rakstiem 9); senā Latgalē viņš noteiktāki apliecina traukus,
kas darināti ar podnieka ripu, bet piemin arī tādus, kas veidoti rokām,

un vispāri atzīmē stipru zvirgzdu piemaisījumu mālā 10); arī lībiešu trauki

šai laikā, pēc viņa domām, pa lielākai daļai esot darināti ar podniieķa

ripu ll). Prof. M. Eberts 1914. gadā (tā tad pēc viņa „Die baltischen Pro-

vinzen 1913" iespiešanas) attiecina Pļavniekkalnā atrasto ar podnieka ripu

veidotu podiņu uz 4.-5. g. s. („Periode D-E"); viņš saka, ka agrā dzelzs

laikmeta keramika esot „pa lielākai daļai rupja veida, neizrotāti un ar

roku darināti trauki", bet Pļavniekkalnā esot atrasts arī podiņš, kas „rādot
techniski augstāku attīstības pakāpi"; tas esot „glīti nostrādāts ar pod-

nieka ripas palīdzību, un ar savu formu jau atgādinot vēlā dzelzs laikmetā

parasto tipu" 12). Par vēlā dzelzs laikmeta keramiku viņš izsakās, ka tā

„pa lielākai daļai esot darināta ar podnieka ripu un stipri apdedzināta",

un ka „līdz šim pazīstamās trauku formas esot līdzīgas slavu paraugiem, kas

atrasti Austrumvācijā un Krievijā" 13). Prof. A. M. Tallgrens pirmos sg. s.

pēc Kristus Igaunijā neatzīst podnieka ripas pielietošanu l4); vidējā dzelzs

laikmeta keramiku viņš nemaz neraksturo („die Keramik ist beinahe un-

bekannt") 15) un vēlā dzelzs laikmetā konstatē traukus, kas darināti gan

ar podnieka ripu, gan arī rokām, bet parasti ir rupji un neornamentēti16);
tā tad Igaunijā podnieka ripa, pēc prof. Tallgrena domām, parādās tikai

vēlā dzelzs laikmetā.\

Par podnieka ripu Austrumvācijā visnoteiktāki izsakās prof. Dorrs 17):

apskatīdams Benkenšteinas-Freivaldes 700.—1150. g. kapu lauka keramiku,

Dorrs konstatē blakām ar rokām un ar podnieka ripu darinātus traukus un

sakarā ar šo novērojumu nāk pie gala slēdziena, ka ap 800. gadu Elbingas

aistieši (senprūši) podnieka ripu patapinājuši no slāviem, bet pēdējie to

lietojuši jau labu laiku (varbūt 100 gadus) agrāki — Varbūt jau ap 700. gadu.

lepazinies ar Helsiņku muzejā izstādītām senlietām, varēju vairāk-

kārt novērot lauzkas ar podnieka ripas švītrām, kurlas — kā bēru mielasta

paliekas — atrastas 7.—11. g. s. uguns kapos, piem., Abo apkaimē 18)

9) Rig. Katal. 1896, XXXIII. lpp.
1C) Rig. Katal. 1896, LVII. lpp.
n

) Rig. Katal. 1896, XLIII. lpp.
15) Dommuseum, „Fuhrer", 1914, 40. un 42. lpp.

«) Ebert, „Balt. Provinzen 1913", Praehist. Zeitschrift, 1913, V, %, 557. lpp.
14) Tallgren, „Zur Archâologie Eestis", I, 115. lpp.
16) Tallgren, „Zur Archâologie Eestis", 11, 25. lpp.
16) Tallgren, „Zur Archâologie Eestis", 11, 136. lpp.
17) Mitteilungen des Coppernicus-Vereins fur Wissenschaît und Kunst zu Thorn,

22. Heft, Thorn 1914, Prof. Dr. Dorr, „Das vorgeschichtliche Grâberfeld von Ben-

kenstein-Freiwalde", Kr. Elbing, 12. un 19. lpp.; tā arī E. Ērlichs, „Ostpreussen,
4. d., Keramik", Reallexikon der Vorgeschichte", Berlin 1927, Band IX, 313. lpp.

3S) „Kurzer Fūhrer durch das Nationalmuséum", Helsingfors 1926, 15. lpp. :

Schrank 46: „Funde aus dem Ende der Vôlkerwanderungszeit und dem Anfang der

Wikingerzeit".
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Mūsu pierobežas joslā, 1925. gadā, izraku kādā uguns kapā 2 ar podnieka

ripu veidotus traukus ar ēdienu paliekām un līdzās sasistu rokām veidotu

trauku kopā ar sadegušo kaulu drumstalām 19); kaps nav attiecināms uz

vēlā dzelzs laikmeta vēlo posmu. Zviedrijā, Stokholmas vēsturiskā muzejā,

glabājas Lundā, Birkā un Sigtunā atrastās „slavu tipa" keramikas lauzkas

ar podnieka ripas švītrām 20). Birkas (Bjôrkô) mītnes slānis attiecas uz

9. un 10. g. s., jo XI. g. s. Birka nodega un pēc tam vairs netika atjaunota;

tā tad Zviedrijā 9. un 10. g. s. jau neapšaubāmi pielietota keramika;, kas

darināta ar podnieka ripu. Dr. T. J. Arne man izteica domas, ka šī

keramika importēta no austrumiem, tā tad no krieviem (vai arī no lat-

viešiem, caur kuru zemēm gāja tirdzniecības ceļš); gribētos atzīmēt, ka

it sevišķi Gotzemē, bet arī Zviedrijā vairākkārt konstatētas senlietas, kas

importētas no latviešu zemēm, piem., dažas saktis, adatas un važiņas

(vairākus tādus 8.—9: g. s. pieminekļus man demonstrēja prof. B. Nērmans).

Tā tad arī Austrumeiropā podnieka ripa lietota jau 8. g. s., ja 9. g. s.

ar podnieka ripu darinātus traukus varēja pat eksportēt uz citām zemēm.

Pļavniekkalnā kapu lauku Buchholcs, atsaukdamies uz Dr. Appelgrenu,

attiecina uz 5.—7. g. s.
21 ). Nevis 4.—5. g. s., bet gan 7,—8. g. s, (drī-

zāki 8. g. s.) datējams arī Pļavniekkalnā prof. M. Eberta izdotais augšā
citētais trauks; prof. Eberts 22 ) konstatē, ka Doma muzejā, izstādot sen-

flietas, tās sajauktas, un tādēļ arī kapam „4" piešķirtais trauks uzskatāms

tikai kā gadījuma atradums. Tas apstāklis, ka pārējos vidējā dzelzs laik-

meta kapu laukos (piem., Baižkalna Upmaļos) atrastas tikai rokām dari-

nātu trauku lauzkas, — nerunā pretīm tādam datējumam; Anduļos,

Austrumprūsijā, kuršu 7.—11. g. s. senkapos vēl atrod trauciņus, kādi

parasti agrā dzelzs laikmetā un atrasti, piem., arī Latvijā, Rucavā. Tā arī

Latišonkos mēs redzējām ēdienu traukus jau ar podnieka ripas švītrām, bet

pelnu trauku, kas vēl darināts ar roku. Krievijā (piem., Tveras, Gnezdovas un

Možaiskas kurgānu laukos) vairākkārt atrastas līdzās abējādas lauzkas;

daļu no kurganiem attiecina uz X. g. s. Sakrālām vajadzībām tautas lab-

prāt pielieto senām tradīcijām svētītas parašas un lietas; arī latvieši saviem

bēru rītiem (mielastiem) vēl ilgi būs lietojuši — vismaz pa lielākai daļai —

pēc sensenā parauga darinātus traukus. Bet vispāri trauku lauzkas latviešu

senkapos atrod tikai reti. 6. X. 1928. atradu šķirsta sevišķā nodalījumā, aiz

gindeņā galvas, rokām darinātu trauku Sabiles 11.—12. g. s. kuršu uzkalniņ-

kapā („krievu kapos").
\ Podnieku ripu arī latvieši būs patapinājuši no slāviem; tā izskaidrotos

arī latviešu ornamentikai svešie viļņveidīgie raksti uz mūsu vēlā dzelzs

19) Fr. Balodis, „L/ancienne frontière slavo-latvienne", att. 19. un att. 20.

2°) Ittiv., 931, 10; 789, 11; 808, 20; 789, 13'; 903, 1, 2, 3, 4; 916, 10.

21) SB. Rig. 1901, 46.-47. lpp.
22) „Balt. Provinzen", 540. un 543. lpp.
23) Schuchhardt, „Vorgeschichte von Deutschland", Berlin 1928, 325. un 326. lpp.,

att. 271, a un c. Tā tas novērots arī Krievijā un Polijā.
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laikmeta traukiem un pašu trauku forma; beidzot, ļoti zīmīgs tas apstāklis,

ka ar podnieka ripu veidotie slavu trauki tikai atdarina senāko rokām

veidoto slavu trauku formu 23 ).

Atgriezdamies pie Tanīskalnā atraktās keramikas, tagad vēl reiz kon-

statēju, ka podnieka ripas švītru nav uz lauzkām: pl. 11, 13, 15 un 16;

svītras noteikti saskatāmasuz lauzkām: pl. 11, 9, 10, 12, 14; visas šīs lauzkas

atšķiras no iepriekšējās kārtas lauzkām un dažas zināmā mērā atgādina

Baižkalna Upmaļos atraktās (pēdējās tomēr sarkanākas). Tādēļ nemal-

dīšos, ja visām šīm lauzkām atbilstošo mītnes slāņa kārtu attiecinu pa daļai

uz 7. un 8. g. s., pa daļai uz 9—12. g. s. Un ja visā šai kārtā, pat zemākās

daļās, pilnīgi trūkst iepriekšējās I. posma kārtas keramika, mēs varēsim

pieņemt kādas citas kultūras nesēju, tā tad kādas jaunas cilts ienākšanu

Raunā 7. g. s. pēc Kr. Jau atzīmēju, ka pilskalna vēstures I. posms, liekas,

nobeidzies ar kādu katastrofu, un humuss (bez lauzkām un kauliem) ne-

apklāj pirmā posma kārtas degumus: pilskalns nav kādu laiku palicis

tukšs, neapdzīvots. 7. g. s. Raunas apvidu būs iekarojuši latvieši, kas tad

arī nodedzināja savu priekšteču (somu) apmetni Tanīsa kalnā un iesāka

paši šeit mājot. To pierāda, kā �redzams, arī tuvējo Upmaļu senkapi,

kurus jau minēju; Dr. V. Ginters un F. Jakobsons tai pašā 1927. gadā

Upmaļos izpētīja agrā dzelzs laikmeta romiešu posma un vidējā dzelzs

laikmeta pirmā posma somu uguns kapus akmens krāvumos un vidējā
dzelzs laikmeta otrā posma un vēlā dzelzs laikmeta sākuma latviešu ģin-

deņu kapus, ļ
Un tranšejas „A" dienviddaļā varēja novērot arī vēl citu faktu. Šeit

apakšējo tumšo zemes kārtu pārklāja gaišāka maisīta zeme ar iepriek-

šējās kārtas lauzkām (apm. 0,40 —0,65 m., sal.: zīm. IV, un planš. 11,

1—8) un šo uzbērumu vēl apsedza grants apklājums (0,10 —0,30 m., sal.

zīm. IV, v). Jaunie ienācēji tā tad norakuši kalna virsotni augstākā ziemeļ-

malā un to uzbēruši kalna dienvidmalā — plakumā paplašināšanai un no-

gāzes pastāvināšanai. Ko pilnīgi līdzīgu konstatēju 1Ç25. gadā Latgalē,

Vec-Slabadas pilskalnā (pie Rāznas ezera).

Grants slānī un virs tā (divās vietās, kas savā starpā nekādi nebija

saistītas), jaunā nogāzē, konstatējām satrūdējušus skujkoka baļķus

(zīm. IV, x).

1 m. attālumā uz ziemeļiem no jaunās pilskalna plakumā malas, 2m.

zem tagadējās pilskalna virsmas, atklājām 0,10 —0,30 m. biezu deguma

kārtu (sal. griezumu, zīm. IV, X, un plānus, zīm. V, 2—5). Tā apakšā

bija tikai 2 m. plata, augšā stipri izplūdusi un gandrīz 4 m. plata, bet

viscaur parallēla pilskalna malai. Kārta saturēja sadegušu koku un zaru

paliekas (sal. fot. att. 4), lielā vairumā apdegušas egļu un priežu skujas

(sal. zīm. V, 2, a) un dažās vietās it kā iedzītu mietu pazīmes. Koki bija

tikai 0,06—0,08 m. resni; deguma paliekas dažreiz zināmā mērā atgādi-

nāja zaru žoga sapinumus. Šiem degumiem atbilda tikai 0,10 m. bieza
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mītnes slāņa kārta. Kā redzams, jaunais pilskalna iežogojums drīz no-

dedzis. Tad no jauna uzberot zemi (sal. zīm. IV, v.) pilskalna plakums vēl-

reiz paplašināts, tāpat nogāze pastāvināta.

C. Šuchhardts 24 ) 1908. un 1909. gadā izdarīja izrakumus Potsdamas

pilskalnā un uz savu novērojumu pamata ir mēģinājis dot pilskalna no-

cietinājumu rekonstrukciju un līdz ar to pilskalna tagadējo uzbedumu un

smilšu slāņu izskaidrojumu. 2 guļkoku sienas 314 m. attālumā viena no

otras un 6—61/2 m. augstas ar koku statņiem atbalstītas, esot turējušas

smilšu valni, kas izplūdis, kad sienas nodegušas. Tā kā šī konstrukcija

tagad bieži tiek minēta, turu par savu pienākumu šeit atzīmēt, ka zemē

ieraktu resnāku stāvkoku pazīmes (~stabu bedres" — ~Pfostenlocher")

mēs vis,": pilskalnā neesam varējuši konstatēt, arī seno nocietinājumu vie-

tās ne. Atzīmētās mietu pazīmes (celtnes paliekās X) nevarēja apliecināt

Šuchhardta celtnēm līdzīgu konstrukciju. Novērotās satrūdējušo baļķu pa-

liekas, zemes un smilts kārtas un profiļi nekad nerādīja pazīmes, kas

attaisnotu tādas rekonstrukcijas iespējamību arī Tanīsa kalna nocietinā-

jumiem. Novērotās smilšu kārtas nekad nelikās būt izplūdušas no kādas

nodegušas celtnes (nocietinājuma 2 sienu vidus), — kārtas profils drīzāki

atstāja iespaidu, ka smiltis atvestas un uzbērtas, vispāri vienmēr izdarīti

labi apdomāti zemes darbi gan nelielu uzbedumu celšanai, gan pilskalna

virsmas nolīdzināšanai un nogāžu pastāvināšanai.

Tā arī šoreiz gar pilskalna malu bija novērojamas jauna zema uzbe-

duma pazīmes, un tikai aiz tā kādas sadegušas koka celtnes (sienas) pa-

liekas (sal. zīm. IV, t, fot. att. 5 un plānu, zīm. V, 6). Stipri apdegušie

baļķi bija 0,10—0,13 cm. resni.

Šī siena, spriežot pēc keramikas lauzkām (ar podnieka ripas švītrām

un labi profilēto iemalu), — nodegusi vēlā dzelzs laikmetā. Pilskalna no-

cietinājumi izpostīti ļoti pamatīgi: visu minēto uzbērumu un pa daļai

vēl nogāzi pārklāja 0,06 m. bieza pelnu kārta (sal. zīm. IV, v).

Šai nocietinājumu sienai atbilda apm. 0,25 —0,30 m. bieza mītnes

slāņa kārta un tranšejas ziemeļgalā (0,50 m. zem pilskalna virsmas) liela

ugunskura vieta. Keramikas lauzkas (plans. 11, 13—16, 23, 24) vienmēr ap-

liecināja terrīnveidīgus podiņus ar izliektu iemalu; ļoti labi varēja novērot

podnieka ripas švītras. Ugunskura pelnos atradām stipri satrūdējušu dzelzs

durkli ar kāta paliekām (plans. 11, 17, kā Dobeles Bāļās, kaps Nr. 3), vij-

veidīgu bronzas stipiņas gredzentiņu (planš. 11, 18, kā Dobeles Bāļās, kaps
Nr. 32), 2 bronzas trapēcveidīgus piekariņus (mēlītes, plans. 11, 19, kā Kals-

navā, V. v. m., mv. 986) un iegravētiem punktiņiem izrotātu kaula pie-

kariņu (planš. 11, 20).
Tieši zem ugunskura grunts slāņa smiltīs mēs atradām 2 agrā dzelzs

laikmeta priekšromiešu posma lauzkas (ar grumbuļainu virsmu, planš. 11,

24) C. Schuchhardt, „Die Rômerschanze bei Potsdam", Praeh. Zeitschrift, 1909,

I, 2. H., 217. lpp. sek.; arī „Vorgeschichte von Deutschland", 152. lpp. sek.
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25, 26) un mazliet augstāki par ugunskuru (vīrs tā, 0,35 m. zem pilskalna

virsmas) — lapas veidīgu plakanu bultas smaili ar kāsi saliektu iedzītai

(planš. 11, 22); līdzīgus smaiļus atradu 1925. gadā Ludzas Odu kalnā (kaps

Nr. 4) un Rlkopoles uzkalniņkapu laukā (kaps Nr. 1 un kaps Nr. 8); kāsī

saliekts iedzītais konstatēts Ciemaldē 25), bet arī jau senāk Ludzas Odu

kalnā 26) un citur.

Pēc ugunsposta pilskalna plakums vēl reiz paplašināts un paaugstināts.
Zeme (pa daļai grants un māli, pa daļai maisīta mītnes kārta, sal. zīm.

IV, n), kā redzams, ņemta turpat pilskalnā, norokot kādu senāku slāni:

apm. 0,40 m. biezā uzbērumā (1,0 —1,50 m. dziļumā) mēs savācām senāku

posmu keramikas paraugus (planš. 11, 27—31).

Jauna mītnes slāņa kārta deva terrīnveidīgu podiņu lauzkas (kā ie-

priekšējās celtnes kārtā), bet arī bronzas piekariņus ar iegravētiem mazu

zobiņu rakstiem (planš. 11, 32, kā Ainavā, kapi Nr. 4, 6 un 8) un iesistām

izdobtu punktiņu virknēm( planš. 11, 33, kā Līčugalā, V. v. m., mv. 2896),
dzelzs jostas sprādzi (planš. 11, 34) un apstrādātu putna kaulu (planš. 11, 35).
Šo mītnes slāņa kārtu attiecinu uz 12. g. s. beigām. Šai laikā arī bus

celtas tās 2 guļkoku sienas (sal. plānu un griezumu, zīm. VI), kuru pa-

liekas mēs ātrākām 0,40 m. un 0,80 m. zem pilskalna virsmas, 2 m. attā-

lumā vienu no otras, parallēli pilskalna malai (sal. arī zīm. IV, a). Labi

bija uzglabājusies apakšējā skujkoku baļķu kārta (sal. fot. att. 6; baļķu diam.:

0,18 un 0,20 m.). Abu sienu starpā bija sakrauti lieli akmeņi; 3,20 m. plats

akmeņu sakrāvums atradās arī šīs dubultsienas iekšpusē (sal. fot. att. 1,

plānu, zīm. VI, un griezumu, zīm. IV, x; keramika: planš. 11, 36—42; lī-

dzīgu sakrāvumu mēs novērojām arī uzejas augšgalā, sal. 1. lpp.). Virs

pirmās baļķu kārtas it kā vēl varēja saskatīt arī 2 citu, vairāk satrūdējušo

baļķu paliekas: likās, ka tumšā zemes strīpa saturēja retas satrūdējušas

koka šķiedras. Deguma pēdu nebija: šis pilskalna nocietinājums, kā re-

dzams, nav nodedzināts, bet gan nojaukts un tad apklāts ar māla kārtu,

kura stipri sastampāta (sal. zīm. IV, cp ). Kā šī guļkoku siena izskatījusies,

to varam iedomāties atceroties Indriķa Mežotnes un Beverīnas nocietinā-

jumu aprakstu; kā jau minēts ievadā, Mežotnē pilskalna koka iežogo-

jums 27) bija uzcelts „no lieliem baļķiem" un pārklāts „plankām" (plancae),

to nostiprināja kāda „torņveidīga izbūve" (erkerius); Beverīnā tādā no-

cietinājumā uzkāpa priesteris 28 ).
Trešā posmā, 13.—15. g. s., Tanīsa kalns gan vēl apdzīvots un pat

nocietināts, bet tikai ar stāvkoku žogu, kura paliekas 0,20 m. zem pilskalna

virsmas un dziļāki samērā labi bija uzglabājušās māla slānī, virs aprak-
stītām sienas paliekām (sal. griezumu IV, cp un plānu VI, a; fot. att. 8, 9,10).

25) Boy, „Bericht ūber Ausgrabungen auf dem Kronsgute Zeemalden", Mitau,

1896, taf. VI, 5.

26) CīlHlTblH'b, JIIOIIKHCKjH MOrHJIbHHITb, CIIB. 1893, 47. lpp.
27) Indriķa chronika, XXIII, 8.

28) Indriķa chronika, XII, 6.
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Apakšā noasinātie skujkoka mieti bija apaļi (0,08—0,10 m. diam.); vairāki

mieti bija uzglabājušies vēl 0,58—0,60 m. gari (sal. fot. att. 10). -Kādu kār-

tību mietu novietojumā bija grūti saskatīt. Varbūt, atraktie mieti artiecir

nāmi uz dažādiem gadu desmitiem un vienas satrūdējušas stāvkoku sienas

vietā pēc kāda laika uzcelta cita, neizrokot, bet aplaužot (?) vecos kokus.

Mietu paliekas arī bija gan vairāk, gan mazāk satrūdējušas. Mieti atradās

māla kārtā, daži virs akmeņu sakrāvuma starp abām guļkoku sienām (sal.

zīm. VI, tumšās ripiņas virs akmeņiem); mieti, kā redzams, ar iepriekšējās

kārtas guļkoku celtni nekādā sakarā neatradās.

Pie mietiem (virs akmeņu sakrāvuma un guļkoku sienām, kārtā: zīm.

IV, cp —yj mēs atradām dažas 13.—15. g. s. keramikas lauzkas un augstāki

(zīm. IV, 40 modernu trauku šķembeles (planš. 11, 43—47, 49—59), bet

0,15 m. zem pilskalna virsmas (virs pāļu augšgaliem) kādu vēla laika

(IV. posma) kaltu dzelzs skrūvi (planš. 11, 48).
Kā to apliecināja atrastās trauku lauzkas, uz 13.—15. g. s. bija attie-

cināmas arī pavardu vietas tranšejas vidū, 0,30 —0,35 m. zem pilskalna

virsmas.

TRANŠEJA „C"

Tā kā tranšeja „A" mums nedeva nekādus datus par pilskalna ziemeļ-

malas nocietinājumiem, parallēli tai, 8 m. attālumā, izrakām vēl otru tran-

šeju. Šo tranšeju „C" mēs izrakām tikai 11 m. garu, bet 4 m. platu un

I—21—2 m. dziļu (līdz neaizkārtai gruntei, smiltīm).

Tranšejā labi varēja novērot vai.ākas mītnes slāņa kārtas. Pašā augšā

pirmie 0,45 —0,55* m. deva nepārtraukti melnu kārtu ar daudzām oglēm,

pelnu plankumiem, kauliem un trauku lauzkām1 (planš. 111, 8—17). Ungārijas

1680. gada sudraba naudiņa (planš. 111, 1) un zviedru 18. g. s. vara nau-

das gabals (planš. 111, 2), pīpja kāta caurule (planš. 111, 3), stikls un kaltas

naglas (planš. 111, 4, 5) augšējos 0,20 m. — atļāva šo kārtas daļu attie-

cināt uz 16. —18. (arī vēl uz 19.) g. s. (IV. posmu); atrasti arī bronzas pie-

kariņi (mēlītes, planš. 111, 6, 7). Nākamie 0,25 m. deva tranšejas ziemeļ-

galā vairākas ugunskura vietas (sal. plānu, zīm. VII, fot. att. 11) un vis-

pāri ļoti daudz ogļu un pelnu; atradām: mazliet izliektu nazi ar asu gaļu
(plans. 111, 18, kā Ikšķilē, baznīcā, 111 tr., 4. kaps), kaula spalu (planš. 111,

19), bronzas mēlīti ar iesistām izdobtu punktiņu rindām (planš. 111, 20),

bronzas sākts gala izrotājumu (planš. 111, 21) un trauku lauzkas (planš.
111, 22—31). Visas šīs senlietas attiecas uz 13.—15. g. s. (111. posmu).
Tranšejas dienvidgalā tai pašā 13.—15. g. s. kārtā, 0,25 —0,55 m. zem

pilskalna virsmas, atradām vēl: keramiku (planš. 111, 40—45), kaltu naglu

(0,30 m. dziļi, planš. 111, 32), ovālu dzelzs rīku (0,45 m. dziļi, planš. 111, 33),

līdzīgu atrastam Ciblā, uzk. Nr. 8, un modernai siev. šķiltavai, (sk. V. v. m.),

bronzas zvārguli (0,50 m. dziļi, planš. 111, 34, kā Taurupes Vecmuižnieku

kapu kalnā, V. v. m., 2531, austiņa līdzīga arī: Ikšķ. bazn., 111. tr., kaps
Nr. 20), vēla laika dubultotus bronzas piekariņus (mēlītes, planš. 111, 35,36)
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un 3 brakteātus (0,35 m. dziļi, planš. 111, 37—39), kuri, kā man laipni

paskaidroja Dr. N. Bušs, attiecināmi uz 14. g. s. (sal. arī: Katalog, Riga

1896, 219. lpp., Nr. 1211, tāf. 33, zīm. 2 un 3). Akmeņu sakrāvumu uguns-

kuriem šai tranšejas daļā nebija.

Nākamie 0,20 —0,40 m. deva visā tranšejā dzeltenas smiltis un zem

tām, 0,60 —0,80 m. zem pilskalna virsmas, atkal iesākās melna mītnes slāņa
kārta ar ļoti daudz kauliem un trauku lauzkām (planš. 111, 88—71; IV,

1 —21); lauzkas bija gan bez iemalas profilējuma, bet ar līkloku rakstiem

(zemākās kārtas daļās), gan ar podnieka ripas švītrām, stipru iemalas pro-

filē jumu un viļņveidīgiem rakstiem (augstākās daļās), tā tad attiecas uz

7.(8.) —12. g. s. (II: posmu). Tranšejas ziemeļgalā (0,60 —1,60 m. dziļumā)

vēl atradām kaļķakmeņa vārpstu (planš. 111, 52), dzelzs nazi (plans. 111,

46, ka Dobeles Bāļās, kaps Nr. 2), dzelzs aproces fragmentu ar zvēr-

galviņu galu (plans. 111, 47, dzelzs aproci atradu Rīkopolē, uzk. Nr. 2),

stipru aprūsējušu bronzas vijveidigu gredzenu (planš. 111, 48) un zvārguli

(planš. 111, 49). Divi nelieli kauliņi bija caururbti (planš. 111, 50, 51). Kār-

tas pašā apakšā tieši uz smiltīm gulēja 3 agrā dzelzs laikmeta keramikas

lauzkas ar grumbuļainu virsmu (planš. 111, 53—55, 57).

Tranšejas dienvidgalā, zem smilts kārtas (0,55 —0,80 m. zem pilskalna

virsmas) melnā mītnes kārta apklāja iegarenu, gandrīz Četrstūrainu, akmeņiem

izliktu bedri (sal. plānu un griez., zīm. VIII, un fot. att. 12). Bedre bija

0,60 m. dziļa (1,80 m. no pilskalna virsmas) un augšā 2 m. gara un

1,40 m. plata. Lieli akmeņi pārklāja bedres dibenu (sal. fot. att. 13, plānu,

zīm. VIII,a, B), mazāki akmeņi bija salikti virs bedres malām un liels

(3x2 m.) lielu akmeņu blāķis atradās bedres ziemeļ-austrumu malā. Bedres

ziemeļstūris bija apklāts māliem (sal. zīm. VIII, a, A). Bedrē bija no-

vērojami vairāki pelnu plankumi un ogles, bet viscaur melnā taukainā zemē,

kas piepildīja bedri un pārklāja to, — bija ļoti daudz kaulu un trauku

lauzku, arī kāds caururbts kauliņš (planš. IV, 28) un šādas metāla senlietas:

0,85 m. dziļumā (no pilskalna virsmas) — bronzas piekariņš ar iegravē-

tiem rakstiem (planš. IV, 22), bronzas gredzentiņš (saliekta adata?,

IV, 24) un maza pakavveidīga saktiņa ar apaļiem puslodes veidīgu pogu

galiem un auklas veidīgu loku (planš. IV, 26); 0,90 m. dziļumā — stipri

satrūdējusi pakavveidīga saktiņa (planš. IV, 25), sarūsējis zvārgulis (planš.

IV, 25-b) un vairāki stipri sarūsējuši piekariņi (plans. IV, 27). Trauku lauzkas

(planš. IV, 36—56) bedrē, 0,80—1,40 m. dziļumā, apliecināja terrīnveidīgus

podiņus, pa daļai ar viļņveidīgiem rakstiem uz pleciem; tikai pašā apakšā,

tieši virs akmeņiem, 1,65 m. zem pilskalna virsmas, atradām 8 trauku lauz-

kas ar grumbuļainu virsmu (planš. IV, 30—34). Tādēļ šī bedre — iz-

postīta zemnīca 29) — būs izrakta un apklāta akmeņiem agrā dzelzs laik-

meta priekšromiešu posmā (I. posmā).

29) Dobe ar slietenim līdzīgu jumtu; sal. Tacita somu raksturojumu: „Pie

feņņiem ir brīnišķīga mežonība un briesmīga nabadzība. Viņiem nav ne ieroču, ne
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Kā redzējām, ari tranšeja „C" nekādas pilskalna ziemeļmalas nocieti-

nājumu pazīmes nedeva.

TRANŠEJA „B"

Tranšeja „B", virzienā no rietumiem uz austrumiem, savienoja tran-

šejas „A" un „C", un bija rakta, lai — pēc iespējas — izzinātu, kādēļ

pilskalna plakumā ziemeļmalā trūka nocietinājumi. Mēs cerējām atrakt kādas

celtnes paliekas, kas palīdzētu noskaidrot šīs pilskalna daļas raksturu.

Tranšeja bija iemērīta 18 m. gara, bet līdz grunts slānim mēs viņu izrakām

tikai 10 metros starp „A" un „C" (sal. griezumu, zīm. X).

Tranšejas austrumgalā (kas netika padziļināts) mēs 0,40 m. dziļumā uz-

duramies uz kādas, kā redzams, pilnīgi nodegušas celtnes stūri; priedes

baļķu apakšējais vaiņags, varbūt, balstījās uz akmeņu pamatiem. Uzgla-

bājušies bija: no viena baļķa (virzienā no ziemeļ-austrumiem uz dienvid-

rietumiem) — 1 m. un no otra (kas gulēja leņķī pret pirmo) — tikai

0,60 m. Pašā pakša vietā atradās tikai lielāka ogļu kaudze un pelni, un

celtnes iekšpusē bija uzglabājies neliels māla kula stūris. Tā kā pilskalna

plakums arts, nav izslēgta varbūtība, ka! arot iznīcinātas pārējās celtnes pa-

liekas. Tuvumā mēs atradām 2 kaltas nagla(s (planš. V, 1, 2), saliektu dzelzs

stiepuli (planš. V, 12) un vispāri 0,30 —0,40 m. dziļi 13.—15. g. s. trauku

lauzkas (planš. V, 4, 5, 7, 8„ 111. posms), augstāki (0,10—0,20 m. dziļi)

— glazētas keramikas drumslas (planš. V, 3, 9—11).

Starp tranšejām „A" un „C" tranšejā ~B" bija ļoti labi novērojamas
3 mītnes slāņa kārtas: augšā — 30 līdz 60 cm. bieza melnas zemes kārta

(sal. zīm. X, <ļ>—x), tad — 10 līdz 40 cm. bieza smilts un māla kārta (sal.

zīm. X, cp) un beidzot — virs grunts slāņa (sal. zīm. X, a) —
20 līdz 60 cm.

bieza taukainas melnas zemes kārta (sal. zīm. X, r\). Augšējā kārta deva

glazētas un vienkāršas keramikas lauzkas (planš. V, 18—22), 3 dzelzs nažus

ar asu galu (1 — ar taisnu asmeni, kā Ikšķilē, bazn., 111. tr., kaps Nr. 14;
2

— ar izliektu asmeni, — viens no tiem: kā Ikšķilē, bazn., 111. tr., kaps
Nr. 103; pēdējos 0,30 —0,35 m. dziļumā, planš. V, 13—15) un 2 mazus

bronzas piekariņus (mēlītes, planš. V, 16, 17); šī kārta, līdzīgi augšējai
kārtai tranšejā „C", — attiecināma uz 13.—19. g. s. (111. un IV. p.). Smilts

un māla kārta senlietas nedeva. Apakšējā (melnā kārta deva I. un 11. posma

keramiku, dažas metāla senlietas un kādas celtnes paliekas. Tranšejas vidu

mēs ātrākām arī kādu 0,40 m. dziļu bedri (1,40 m., skaitot no pilskalna

virsmas, sal. zīm. X, y), 3,30 m. diam.; arī šīs bedres austrurnmalā bija

sakrauti nedaudzi akmeņi. Pašā bedrē atradām nedaudzas agrā dzelzs

laikmeta trauku lauzkas (I. p., planš. V, 23—26), bet arī plānākas, rokām

zirgu, ne māju. Viņu pārtika ir meža augi; apģērbs —
ādas un guļas vieta — zeme...

Medības vienādi uztur vīriešus un sievietes. Maziem bērniem nav citas pajumtes

pret zvēriem un lietu, kā pinumi no zariem, kur paslēpjas arī vīri un sirmgalvju
Šā dzīvojot viņiem patīk labāki, nekā vaidēt tīrumos..."
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veidotu trauku lauzkas ar līkloka ornamentu (planš. V, 27, 28). Augstāki

un vispāri apakšējās kārtas zemākās daļās (ari zem celtnes, zīm. X, o)
lauzkas (planš. V, 39—54) bija ar izliektu iemalu, terrīnveidīgas un bieži ar

viļņveidīgiem rakstiem jeb parellēlām švītrām. Tieši zem celtnes grīdas

un līdzās celtnei (0,80—0,82 m. dziļumā) mēs atradām stipri sarūsējušu

un saliektu lielu dzelzs metamo durkli (planš. V, 29), kāds atrasts Igau-

nija, Keilā Soervē 30), nazi ar asu galu (planš. V, 30, kā Dobeles Bāļās,

kaps Nr. 2), sarūsējušu bronzas važiņu gabaliņu (planš. V, 31), 3 bronzas

piekariņus (planš. V, 32, 33, 34), četrstūrainu jostas apkaluma fragmentu

(planš. V, 35), tievu šķautainu bronzas stīpiņu (gredzenu?, planš. V, 36)

un zemāki — šauru, griezumā segmentveidīgu bronzas aproci (planš. V,

37, kā Jaunburtnieku Sauliešu, Baižkalna Upmaļu un Blomes Pērļukalna
akmens krāvuma kapos, un bieži sastopamas arī Igaunijas 3l) agrā dzelzs

laikmeta ugunskapos). Dienvidos un austrumos no celtnes atklājām 2 uguns-

kuru vietas (0,85 cm. dz.).
Celtni mēs atradām 0,70—0,72 m. dziļumā tranšejas austrumgalā (sal.

zīm. X, o); par nožēlošanu vairāki lieli bērzi ļoti kavēja mūsu darbus:

mēs varējām atklāt tikai celtnes dienviddaļu (2,80x1,80 m., sal. plānus,

zīm. IX, aun b), kā liekas, celtnes pusi. Labi bija uzglabājies 2xl m.

liels sadegušas skujkoka grīdas gabals (sal. zīm. IX, b, A); dēļi (aptēstie

baļķi) bijuši 0,15 —0,20 m. plati, bet pati ogļu kārta bija tikai vēl

0,2—0,4 m. bieza. 1 m. attālumā no šī grīdas gabala bija uzglabājies arī

nodegušās sienas apakšējā vaiņaga paksis (sal. zīm. IX, b, B) un aiz tā,

šķiet, nokrituši, vēl 2 vaiņagu pakša sakaķējumi (sal. zīm. IX, b, C). Vis-

apkārt celtnei bija ļoti daudz pelnu un ogļu, arī lielāki baļķu gabali. Grīda

nebija galīgi pārvērtusies pelnos tikai tādēļ, ka bija apklāta ar plānu smilšu

kārtu un mazu akmeņu sakrāvumu (sal. zīm. IX, a). Akmeņi bija stipri

apdeguši un apklāti pelniem un oglītēm; zem akmeņiem un pelnos mēs

atradām nedaudzas terrīnveidīgo trauku lauzkas un nelielu dzelzs gredzentiņu.

Spriežot pēc trauku lauzkām (celtnē — planš. V, 55—59, akmeņos —V,

00—61, virs akmeņiem — V, 62—67), šī celtne attiecināma uz vēlo dzelzs

laikmetu un, varbūt, izmantota vēl laikmeta beigās (pilskalna 11. posms).

TRANŠEJA „D"

Tranšeja „D" iesākumā bija iemērīta tikai 1 m. plata un 18 m. gara,

virzienā no rietumiem uz austrumiem, pāri lielam iedobumam pilskalna

ziemeļ-austrumu galā. Tomēr, uzduroties uz lielām celtnēm, mēs bijām'

spiesti tranšeju ievērojami paplašināt uz ziemeļiem un dienvidiem un tā iz-

pētīt apm. 120 kv. m.; tranšeja bija jārok 1 līdz 4,15 m, dziļa: grunts

3ū) Tallgren, „Zur Archâologie Eestis", 11, 21. lpp. un Taf. 1., 1; prof. Tall-

grens to attiecina uz vidējo dzelzs laikmetu.

31) Tallgren, „Zur Archâologie Eestis", I, 108. un 109. lpp.



33

slāni (granti) mēs nesasniedzām visā tranšejā vienādā dziļumā (sal. grie-

zumu, zīm. XI).

Tieši zem velēnām konstatējām 0,30—0,50 m. biezu tumšas zemes

kārtu (biezāku pret pilskalna vidu, plānāku tuvojoties valnim, sal. zīm. XI,
Šai kārtā mēs atradām tikai nedaudzus kaulus un senlietas. Trauku lauzkas

bija glazētas un vienkāršas (neglazētas), augšējos 0,15 m. pilnīgi moder-

nas. Pilskalnā, tranšejas „D" vietā, dažus 10 gadus atpakaļ bijis dejas
laukums „zaļumballēm"; tā izskaidrojas pudeļu lauzku, sudraba piekariņa

un naudas gabala (Krievijas „3 kap.", 1897) atradums (planš. VI, I—7).1 —7).

No šiem pirmiem 0,15 m. mēs izsijājām arī kādu naglu un kādu 4 mml

biezu dzelzs skārda gabalu. Labi bija novērojamas aruma pazīmes. Nā-

kamos 0,20 —0,50 m. (sal. zīm. XI, cļj 2) mes atradām (sal. planš. VI, 8—27)

krievu 1763. g. kaltu naudiņu, dzelzs jostas apkalumu, dzelzs riņķi, 4 kaltas

naglas un vēl nedaudzus dzelzs un bronzas gabaliņus; kaulu un trauku

lauzku bija jau vairāk; stikla gabaliņi — stipri patinējušies. Keramika un

naglas pilnīgi atbilda citu tranšeju augstākā kārtā atrastām. Arī tranšejas

„D" pirmā mītnes slāņa kārta attiecas uz 16.—20. g. s. (IV. posmu).
Zem šīs pirmās kārtas mēs konstatējām māla kārtu (sal. zīm. XI, co),

kura vietām bija 1,60—1,80 m. bieza; senlietas mēs mālā neatradām, bet

gan ļoti nedaudzus kaulus un 3 lauzkas (planš. IX, 43—45). Māls, kā

izrādījās, pilskalnā uzvests. Tieši zem māla kārtas mēs izpētījām mītnes

slāņa kārtu, kura attiecināma uz 13.—15. g. s. (sal. zīm. XI, x); kārtu zem

velēnām mēs attiecinājām uz 16.—20. g. s. Tādēļ māla kārta būs radu-

sies apm. ap 1500. gadu (jeb XVI. g. s.). Māla kārta, tuvojoties valnim,

kļūst biezāka un apklāj arī valni (sal. zīm. XI, to paaugstinot; tādēļ

iespējams apgalvot, ka mals savests kalnā pilskalna labākai nocietināšanai,

un, varbūt, kāda kara laikā.

13.—15. g. s. kārta zem māla (111. posms; zīm. XI, x) bija 0,20 —0,40 m.

bieza un saturēja apbrīnojami daudz kaulu, trauku lauzku un senlietas

(augšdaļā — plans. VI, 28—74, zemāki — VII, 1—41): dzelzs cirvi ar

4 iecirstiem krustiem, laužņus, dzelzs riņķus, naglas, nažus (kādi vairāk-

kārt atrasti Ikšķilē, bazn.), āķus, sprādzes, 4-skaldnainus bultas smaiļus

(vienu — ar uzmavu un divus — ar iedzītni), bronzas skārda apkaļumus',

piekariņus ar izdobtu punktiņu rakstiem, adatu, zvārguļus, nesaliektu sak-

tiņas loku, četrus Libekas un Tērbatas 14. g. s. brakteatus (planš. VII,

42—44), kādu kaula spalu un vārpstu un lielu salūzušu akmens āmuru

(plans. XII, 23). Kā redzams, dzīve Tanīsa kalnā 13.—15. g. s. bijusi ļoti

intensīva.

Tranšejas dienviddaļā (sal. plānu, zīm. XII, A) atradām lielu akmeņu

kaudzi; dažus akmeņus vēl saistīja apdedzis māls, arī akmeņi bija apdeguši.

Līdzās bija no akmeņiem sakrautas lielas pavarda vietas. Starp akmeņiem'

gulēja vairāki sārņu gabali.

Tranšejas ziemeļdaļā (sal. plānu, zīm. XII, B, C, D, fot. att. 14) ātrā-

kām, akmens krāsni un 2 nodegušu koka celtņu paliekas. Apaļā krāsns
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(sal. zīm. XII, D, un griez., zīm. XIII) bija sakrauta no lieliem lauku akme-

ņiem; kā saistoša viela bija lietots māls. Krāsns diametrs bija 2,50 m.,

augstums vēl — 1 m.; tomēr, sevī sabrukusi, krāsns nedeva vairs pietie-
koši skaidru konstrukcijas ainu. Spriežot pēc apdegušās akmeņu virsmas,

apdegušiem māliem un pelnu un ogļu kaudzes krāsns iekšā, — arī krāsns

iekšiene bijusi apaļa, apakšā — apm. 1 m. diam. Krāsnī atrada vienu

14. g. s. Tērbatas brakteātu, nelielu metāla gabaliņu, bronzas salūzušu pie-

kariņu ar 2 izdobtu punktiņu rindām un nedaudzas trauku lauzkas (planš.

IX, I—7).1 —7). Tieši zem krāsns drupām labi varēja novērot plānu tumšas

zemes kārtiņu, mītnes kārtu, kas apliecina, ka krāsns nav celta tūliņ pēc

māla un smilts kārtas „cp
" uzbēršanas (sk. zemāki).

Zīm. XIII. Krāsns „D" griezums.

Līdzās krāsnij (uz dienvidiem, tai pieslienoties) atradās kādas

4,20X4,20 m. lielas celtnes paliekas (sal. zīm. XII, B): 0,20—0,30 m. platu

priedes koka grodu grīda, koki zem tās un arī ziemeļsienas 0,40 m. resnie

baļķi. Visapkārt celtnei atradās lielas satrūdējušu lapu un salmu (mēslu?)

kaudzes; vēl varēja labi saskatīt koku lapu daļas, salmu stiebriņus, koku

mizas un skaidas. Atradām: bronzas piekariņus ar izdobtām punktiņu

rindām un naglas. Kaulu, dzelzs lietu un trauku lauzku bija sevišķi daudz

((planš. IX, 8—38).
Otru līdzīgu celtni ātrākām ziemeļos no krāsns (sal. zīm. XII, C):

tomēr, par nožēlošanu, līdzekļu trūkuma dēļ atklāt visu šo celtni mums

nebija iespējams; mēs atklājām tikai 2,50x5 m. Atraktā celtnes daļā mēs

novērojām 2 sienu paliekas un akmeņu bruģi, kuru pārklāja māla kuls;
virs kūla gulēja stipri sadegušu baļķu (grodu?) paliekas un, domājams,

pasijas (nokritušo griestu daļas?). Atraktā paksī kaķējuma pazīmes vairs

nevarēja saskatīt. Sienas baļķi bijuši apm. 0,30 m. resni, grodi — apm. 0,30 m.

plati, grodiem pretējā virziena baļķi (pasijas?) — apm. 0,20—0,22 m.

resni. Grodu paliekās atradām 2 naglas un 2 trauku lauzkas (planš. IX,

39—42). Arī šai otrai celtnei līdzās atradās satrūdējušu lapu un salmu

kaudzes.
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Visas šis celtnes (koku ēkas, krāsns un akmeņu sakrāvumi), kā vis-

pāri visa 13.—15. g. s. mītnes kārta, — negulēja horizontāli, bet apklāja

lielu iedobumu; celtņu grīdas un pamati tādēļ bija slīpi. Kad šīs celtnes

vēl lietoja, tad šī slīpuma neapšaubāmi nebija. Mēs redzēsim, ka 13.—15. g. s.

kārta apklāja lielā pagrabā iebrukušu 11.—12. (13.) g. s. celtni. Šīs

sīvās celtnes baļķi bus ilgu laiku izturējuši 13.—15. g. s. celtņu smagumu

un iebrukuši tikai 16. g. s., kad uzbēra biezo māla kārtu.

Tieši zem 13.—15. g. s. kārtas arī atradās uzbērta māla un smilts

kārta (sal. zīm. XI, cp), bet tikai 0,20 —0,40 m. bieza; atcerēsimies, ka

līdzīgu starpkārtu mēs novērojām arī pārējās tranšejās. Kaulus mēs šai

starpkārtā neatradām, bet gan 2 lauzkas un 2 vienasmeņa zobena (?)

fragmentus (planš. X, I—4). Zem māla kārtas atradās kādas patiesi gran-

diozas celtnes paliekas (sal. griezumu, zīm. XI, p un XIV, bun c, p1? p 2*, p 3,

un plānus, zīm. XIV un XV). Gandrīz visu musu izraktās tranšejas dibenu,

pieslienoties iedobumam, apklāja bērza tāsīm apklāts skujkoku klāsts (sal.
fot. att. 15), un tikai tranšejas dienviddaļā bija konstatējama klāsta mala.

Šeit, dienvidos, tā tad celtnes paliekas izbeidzas, bet ziemeļos tās turpinās

gandrīz līdz senā vaļņa piekājei: to apliecināja musu tranšejas papildu

griezums (sal. zīm. XIV, a, B). Celtnes paliekas, kā redzams, ieņem apm.

483 kv. m. (23><21 m.) lielu laukumu. Atrakt visas celtnes paliekas, kas

atrodas 2—2,60 m. dziļumā un viscaur zem citām 13.—15. g. s. celtnēm,

nekādi nebija iespējams; to neatļāva ne piem. valdes atvēlētie līdzekļi, nedz

arī izrakumiem paredzētais laiks. Mums bija jāapmierinās ar 113 kv. m'

izpētīšanu; mēs tā tad ātrākām tikai celtnes palieku vienu ceturto daļu.

Zīm. XV-a. Celtnes „q" virsēja klāsta griezums (klāsta neliela daļa — 0,75 m., zīmēta pec doc

A. Teikmaņa aizrādījumiem).

Mūsu priekšā atklājās sekoša aina. Spriežot pēc virsējās mītnes slāņa
kārtas un pašas celtnes senlietām, domājams, 13. g. s. sākumā iznīcināta

kāda liela celtne. Dienvidos celtne, varbūt, aizdedzināta; vairākās vietās

bija novērojamas deguma pazīmes (zīm. XIV, a, |3). Tomēr celtne nav no-

degusi un daļa vēl derīgā materiāla likās aizvākta; uzglabājies dubults

baļķu klāsts (sal. zīm. XIV, bun c, p1? p2), zem kura atradusies ļoti liela
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bedre (pagrabs, sal. zīm. XIV, b un c, %). Augšējā baļķu klāstā novērojām

2—3 kārtās skujkoku baļķus, 0,15—0,20—0,40 m. diam. (sal. fot. att. 16);

vietām gulēja apaļi neaptēsti baļķi, dažreiz ar mizas pazīmēm; vietām, klāsta

apakšējā daļā, baļķi likās aptēsti; baļķi visur bija ievērojami saspiesti un

deformēti (sal. griezumu, zīm. XV, a). Klāsta augšpusē uz baļķiem vie-

tām ļoti labi bija uzglabājušās bērza tāsis. Dienviddaļā baļķi bija ievērojami

satrudējuš :

,
ziemeļdaļā samērā labi uzglabājušies, bet visur ievērojami sa-

spiesti un pārvērtušies gandrīz viengabalaina koku šķiedru masā.

Augšējais baļķu klāsts ieņēmis apm. 240 kv. m. lielu laukumu (at-

klāti tikai 67 kv. m.); kā redzams, novirzījies, uz ziemeļiem, — tas dienvidos

pa daļai atklāja vēl otru apakšējo klāstu. Tranšejas dienviddaļā bija no-

vērojams tikai apakšējais klāsts; tranšejas šaurā ziemeļgalā zem virsējā klāsta

apakšējā neatradām. Apakšējā klāsta platību varējām konstatēt noteik-

tāki; tas ieņem apm. 231 kv. m. lielu laukumu. Varbūt, celtne senāk bijusi

iegarena, 21 m. gara (virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem) un 11 m. plata

(virzienā no rītiem uz vakariem)?. Mēs atklājām pavisam 93 kv. m. Apakšē-

jā klāsta skujkoku baļķi (sal. plānu, zīm. XVI, un griezumu, zīm. XV, b)

bija vēl vairāk saspiesti, vietām likās, ka tie bijuši 0,11 —0,26 m. resni,

Zīm. XV-b. Celtnes „p" apakšēja klāsta griezums (zīmēts pec doc. A. Teikmaņaaizrādījumiem).

vietām it kā vēl varēja novērot mizu; baļķi dažās vietās likās četrskald-

naiņi; bet pie sīkākas apskates izrādījās, ka klāstā radušās plaisas un tā

izskaidrojas šis griezums: klāsta baļķi bijuši apaļi un gulējuši vairākās

kārtās; klāsts bija visur 0,18 m. biezs. Koki bija vietām stipri satrūdē-

juši, bet vietām labāki uzglabājušies (sal. fot. att. 16 un 17); lai izpētītu

pagrīdu, bija jāizzāģē vajadzīgie 6X3,60 m. (sal. fot. att. 18 un zīm. XIV:

plāns, a
1?

a
2,

a3,
a

4). Senlietu un citu palieku bija ļoti maz; uz virsējā
klāsta (tieši uz baļķiem) atradām 4 kaulus, 1 bronzas stiepuli un pilnīgi sa-

rūsējušu bronzas zvārguli (plans. X, 5 —7), uz akapšējā klāsta —
3 kaulus
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un 2 lauzkas (planš. X, B—9),8 —9), kas attiecināmas uz veļā dzelzs laikmeta

beigām (13. g. s. sākumu). Tranšejas dienviddaļā, mītnes kārtā (līdzās

klāsta malai), atradām (sal. planš. X, 10—21): dzelzs nazi, nedaudzus dzelzs

fragmentus, bronzas pakavveidīgu sākti ar pogu galiem un auklas veidīgu

loku, sākts adatu, sākts fragmentu ar stilizētas zvērgalvas gala izrotājumu,

dzelzs āķi — važturi, vairākas lauzkas un kaulus, arī kādu glīti apstrādātu

kaula daiktu (šo pēdējo tomēr attālāki, tranšejas dienvidstūrī, kur izbeidzas

māla starpkārta un saplūda kopā vēlā dzelzs laikmeta un 13.—15. g. s.

kārtas). Visā visumā minētās senlietas (sal. arī keramiku, planš. X, 26—41)

pilnīgi atļāva atrasto celtni attiecināt uz vēlā dzelzs laikmeta beigām un

13. g. s. sākumu.

Virsējā klāsta baļķi gulēja no ziemeļiem uz dienvidiem, apakšējā klāsta

baļķi —no austrumiem uz rietumiem; virsējā klāsta baļķi bija cieši pie-

spiesti pie apakšējā klāsta. Tomēr starp abiem klāstiem it kā bija novēro-

jami vēl daži atsevišķi baļķi (pasijas?); guļot vienā virzienā ar apakšējā

klāsta 'baļķiem un piespiesti pie tiem, šie atsevišķie baļķi pa daļai bija ar

to it kā saplūduši, bet 2 baļķu fragmentus (1,60 m. un 1,20 m. garus)

varēja novērot; tie atradās 1,60 m. attālumā no- augšējā klāsta rietummalas

(sal. plānu, zīm. XVI). 2 m. tālāki uz austrumiem klāsti bija visvairāk

iebrukuši; šeit it kā varēja konstatēt vēl vienu baļķi starp abiem klāstiem

(pie šiem baļķiem atradās keramika — planš. X, 22—25).

Starp abiem klāstiem labi bija uzglabājies kāds liels apaļš baļķis

virzienā no ziemeļ-austr. uz dienv.-rietumiem (diam. 0,14—0,16 m., sal. fot.

att. 19un 20) un tam līdzās vairāki aptēsti koki (no kuriem ātrākām 7, sal. fot.

att. 21); 4 m. garā priedes baļķa saliektais z.-austr. gals gulēja ievietots

caurumā, starp apakš. klāsta baļķiem un tieši virs māliem mūrētās akmsns

kaudzes (kuru atklājām zem klāstiem) un pieskaroties pie tās (sal. zīm1. XVI

un fot. att. 22). Zem apakšējā klāsta, 2 m. attālumā vienu no otras, labi

varēja novērot neapšaubāmas 2 pasijas; no trešās bija uzglabājušies tikai

nelieli fragmenti. Visas pasijas bija stipri satrūdējušas un salūzušas, var-

būtējās stutes „pagrabā" tāpat. Tranšejas austrumsturī (līdzās tēstiem ko-

kiem) apakšējā klāstā bija konstatējams 2 kv. m. liels caurums, bet arī

deguma pēdas.
Zem klāstiem, 0,30 m. dziļāki, mēs konstatējām vēl trešo klāstu,

„pagraba" grīdu (sal. plānu, zīm. XVII, griezumu, zīm. XIV, bun c, p3,

un fot. att. 23); tā bija daudz vairāk satrūdējusi; starp abām grīdām bija
taukaina zeme (sal. zīm. XIV, b un c, %) un tai (uz apakšējās grīdas) lielas

bērza tāšu kaudzes. Pēdējās atradās ādas gabaliņi, ari siksniņas ar šuvuma

pazīmēm, kāds izdobts koka gabaliņš, bronzas skārda trapēcveidīgs važ-

turis, stikla krelle, 2 vijiņas (kopā ar kādu adas gabalu), 2 kaula adatas,

īpatnējās vēlā dzelzs laikmeta, beigu keramikas lauzkas (sal. planš. XI) un kauli.

Šis „pagrabs" tā tad bijis senlaiku telpa, kurā atradusies apavu un, varbūt

tāšu kārbiņu darbnīca; arī bronzas vijiņas būs izrotājušas kādas kurpes

purnu (kā, piem., Isnaudā, Latgalē, vairākos uzkalniņ kapos). Celtnei
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sagāžoties un baļķiem ieliecoties „pagraba" iedobumā, dubultais klāsts (var-

būtējās virszemes telpas grīda?) piespiests tuvu „pagraba" grīdai. Tomēr

vispāri visas šīs celtnes raksturs un nozīme tikai vēl noskaidrojami, un

tas bus iespējams, ja Tanīsa kalnā varēs izdarīt plašākus rakumus un

ja atklās visu celtni.

Zem „pagraba" grīdas mēs konstatējām vēl kādas senas aizbirušas bedres

pazīmes (varbūt, šeit bijusi kāda paslēptuve, sal. zīm. XIV, b un c, r» 2);

un zem šīs bedres mēs vēl novērojām 0,75 m. biezu maisītas (uzbērtas) zemes

kārtu un tanī atsevišķus skujkoku zarus un pat kādu celmu (sal. zīm. XIV,

b un c, f-i, zīm. XI, ļj.)» Pašā apakšā bija neaizkārta grants (sal. zīm. XIV,

b un c, a). Tieši uz grants slāņa gulēja stipri sarūsējis un salūzis vēlā

dzelzs laikmeta zvārgulis. Tā tad pilskalna ziemeļ-austrumu gals pirmo
reizi mākslīgi paaugstināts vēlā dzelzs laikmetā; atcerēsimies, ka līdzīgi

darbi šai laikmetā izdarīti arī pilskalna dienvid-rietumu galā.

TRANŠEJAS „E", „F" un „G"

Vēlā dzelzs laikmeta sākumā, kā to pierādīja 13 m. garā tranšeja „E"

pāri ziemeļ-austrumu gala valnim (sal. griezumu, zīm. XI), arī uzbērts pir-
mais valnis pilskalna plakumā (zīm. XI, valnis bijis 1,80 m. augsts

un virsotnē nocietināts ar sienu. Kad pilskalnā cēla celtni
„ p ", šo valni

vēl paaugstināja, uzberot 0,60 m. biezu mālainas grants kārtu (sal. zīm. XI,

%); šai kārtā ātrākām nocietinājuma sienas 0,12 —0,18 m. resnus 9 baļķus.

13. g. s. valnis paaugstināts trešo reizi, uzbērts māls un smiltis (sal. zīm. XI,

<Pļ_); jauna uzbēruma kārtu mēs redzējām arī starp 11.—12. g. s. un

13.—15. g. s. celtņu kārtām. Šai kārtā bija uzglabājušās nedaudzas mietu

paliekas; mēs atradām arī nedaudzas 13.—14. g. s. keramikas lauzkas (planš.

XII, I—3). Beidzot, kā jau minēts, ceturto reizi valnis paaugstināts 16. g. s.;

uzbērta 0,50 —0,80 m. bieza mālu kārta (sal. zīm. XI, coj.

Ar tranšeju „E" mūsu darbi Tanīsa kalnā izbeidzās. 8,60 m. garā tran-

šeja ~G" pilskalna ziemeļ-austrumu piekājē noskaidroja piekājes grāvja

profilu un dziļumu;- grāvis bijis 0,78 m. dziļāks, nekā tagad (tā tad senāk

apm. 2 m. dziļš; atrastās lietas: planš. XII, 19—22). Tranšeja „F" pils-

kalna dienvidterrases malā pierādīja, ka šeit nav atradusies senlatviešu ap-

metne (sal. lietas: planš. XII, 4—18); tranšeja deva ķieģeļu drumslas,
15.—20. g. s. lauzkas, kaltu naglu un baltu 17.—18. g. s. pīpkāta cauruli.

Celtņu paliekas neatradām.

* *

*

Tā tad Raunas Tanīsa kalna mītnes slāņa paliekas attiecas uz laiku

apm. no 6. g. s. pr. Kr. līdz mūsu dienām. Vēlā dzelzs laikmetā kalnā bijušas

sevišķi lielas celtnes un ievērojami nocietinājumi, bet arī 13.—15. g. s. pils-

kalna iedzīvotāji dzīvojuši samērā bagāti un dzīves ritums bijis intensīvs,

kā to apliecina senlietu vairums.
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Nocietinājumu un celtnes „p" raksturs (tranšejā „DU ) vel nav pietie-

koši noskaidrots; iespējami, varbūt, ari citādi celtnes „p" tulkojumi, nekā

pagaidām dotie, kas racējiem likās pareizi. Grūti vēl pareizi rekonstruēt

2 guļkoku sienu nocietinājumu tranšejā „A"; māla kārta, kura apklāj

akmeņus, — novērota ari citās tranšejās („Ba

un „Ca) un virs celtnes „p
"

klāstiem (tr. „D"); nav saistāmi ar šīm sienām mieti: tie attiecas uz vēlāku

laiku, 13.—15. g. s., un, šķiet, ir stāvkoku žoga paliekas. Bet līdzīgi citos

pilskalnos iegūtiem novērojumiem, piem., Tērvetē un Kauguru Pekas kalnā

(tāpat Igaunijā), — arī Tanīsa kalnā konstatējama galvenā celtne („p")

pilskalna visdrošākā vietā, aiz augstā vaļņa; otrā pilskalna galā, domāju,
atradusies pirtiņa (tranš. „B") un, varbūt, vēl citas saimniecības vajadzībām

domātas celtnes. Pilskalna plakumā vidū būs bijis brīvāks laukumiņš; upes

pusē („posterior par castri") Tanīsa kalns tikai vāji nocietināts.

Apdzīvots Tanīsa kalns jau agrā dzelzs laikmeta priekšromiešu posmā,

bet šai laikā vēl nebija izdarīti lielāki kalna profila pārveidošanas darbi.

Lielāki zemes darbi pirmo reizi izdarīti Tanīsa kalnā 7.—8. gadu simtenī.

Tomēr augstais valnis kalna ziemeļ-austrumu galā vēlā dzelzs laikmetā

bijis daudz zemāks, nekā tagad. Pilskalna piekājē nav atrastas priekšvācu
laiku apmetnes paliekas; apdzīvots tikai Tanīsa kalns pats.





TANĪSĀ KALNA

IZRAKUMOS ATRASTIE KOKI

Doc. Andr. Teikmanis

Š. g. septembra mēnesī, sekojot prof. Fr. Baloža un doc. P. Kundziņa

aicinājumam, Latvijas Universitātes mežu izmantošanas kabinetā, manā va-

dībā, ar mana asistenta A. Rozena palīdzību, tika apskatītas un ar mikroskopa

palīdzību izpētītas Tanīsa kalna izrakumos atrasto koku atliekas. Ar šiem

kokiem es varēju iepazīties ne uz vietas, bet tikai pēc Rīgā atvestiem parau-

giem, kuri tagad atrodas valsts vēsturiskā muzejā. Tāpēc arī priekš dažu

man uzstādīto jautājumu atrisināšanas, sevišķi kas attiecas uz koku senāko

apstrādājumu, ārējo veidu un pielietošanu celtnēs, materiāls nebija pilnīgi

pietiekošs. Tomēr vienu otru jautājumu pēc šiem paraugiem izdevās ap-

gaismot; vismaz tie izrādījās pietiekoši labi uzglabājušies, lai noteiktu viņu

koku sugas.

Izmeklēšanas un izpētīšanas rezultātā iegūtie slēdzieni ir sekosi. 1).

Paraugs 11 (legūts tranlšejā „A", kārtā „y
u

,

celtnē „b", domājams

I. —VI. g. s. pēc Kr., atrasts melnajā slānī. Salīdz.: griezumu, zīm. IV, b—b;

plānu, zīm. VI, 1; fot. att. 3.). Suga — egle, pa daļai pārogļojusies ; ja

degusi, tad pie nepietiekoša gaisa pieplūduma. Koka vecums, cik tāļu tas

attiecas uz uzglabājušos paraugu, ap 30 gadu, caurmērs ap 13 centimetru.

Gadu kārtas lielas, samērā vienādas, tāpēc var pieņemt, ka mežā koks

audzis labos nemainīgos augšanas apstākļos.

Paraugs 20 (legūts tranšejā „A", kārtā „y", celtnē „b"; salīdz.:

zīm. V, 1, a). Egļu un priežu koku skujas, galvenā kārtā egļu.

Paraugs 19 (legūts tranšejā „A", kārtā „X"; salīdz.: zīm. V, 2, a;

domājams VIII. g. s. pēc Kr.). Priežu un egļu skujas.

Paraugs 16 (Tranšeja „A", kārta „t", baļķis „x"; salīdz., zīm.

IV, x un IV, :). Suga — egle, tikai atsevišķa stumbra daļa (segments),

vecums nenosakāms; uzkrītošas viņā septiņas ļoti šauras gada kārtas; tas

pierādījums, ka šo septiņu gadu laikā koks audzis nelabvēlīgos apstākļos

(blakus koku apmāktībā, resp. biezā mežā v. t. 1.).
Paraugs 8 (Guļkoku siena akmeņu sakrāvumā. Tranšeja „A",

kārta „tj", zeltne „a"; domājams XII. g. s. pēc Kr. Salīdz.: zīm. VI, grie-

] ) Atsaukšanas uz tranšejām, zemes kārtu, celtnēm v. t. t. pec apzīmējumiem

šī darba nodaļā: „Tanīsa kalnā izdarītie izrakumi un konstatēto mītnes slāņa
kārtu datējumi".
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zumu IV, <s; fot att. 6). Suga — priede, normālam gadu kārtam, kuras

depresētas zem stipra spiediena.

Paraugi 13 un 14 (Tranšeja „A", kārta „<p
a

,

stāvkoku žoga miets;

domājams XIII.—XIV. g. s. pēc Kr.). Suga — egle; pēc paraugiem spriežot

ne visai resns koks, diezgan šaurām gadu kārtām, normāli audzis; diezgan

dziļās koku plaisās atrodama zeme.

Paraugi 9, 10, 12, 15, 2, 3, 5, 17 un 18 (Tranšeja „D", kārta „yj",

celtne „p", virsējais klāsts; domājams XI.—XII. g. s. pēc Kr., varbūt vēl

XIII. g. s. sāk. Salīdz.: griezumu, zīm. XIV, bun c, p; plānu, zīm. XV;

fot. att. 15):

Paraugs 9. Suga — priede, bijis resns koks, ne mazāk kā 30 cm.

caurmērā, pie tam ļoti labi uzglabājies; varbūtējs vecums 80—110 gadu.

Paraugs ar bagātu sveķu saturu, normāli audzis; vietām vēl ar mizas

plēksnītēm.

Paraugs 10. Suga — egle, atradies zem liela spiediena, ar strauji

izlocītām gadu kārtām; stipri pārvērties, tumšs, gaisa pieplūdums bijis

ierobežots pārvēršanās laikā.

Paraugs 12. Suga — egle; līdzīgs iepriekšējam.

Paraugs 15. Suga — priede, ar vietām uzglabājušos paša parauga

mizu. Spriežot pēc zara nogriezuma var pielaist, ka apstrādāts ar cirvi.

Vecums apm. 30 gadu, resnums bijis ap 12 cm. Koka pirmās 20 gadu kārtas

normālas, turpretim beidzamās 10 gadu kārtas ļoti šauras; var pieņemt,

ka audzis slēgtā, biezā audzē; uzglabājies samērā labi.

Paraugs 2. Suga — egle, ar mizu, bijis jauns koks kāršu resnumā,

stipri saspiests, pārvērties, tumšs.

Paraugs 3. Suga —■ egle, ar mizu, līdzīgs iepriekšējam.

Paraugs 5. Suga — priede, samērā labi uzglabājies, vēl ar diez-

gan bagātu sveķu saturu, rupjām gadu kārtām; bijis resns koks. Spriežot

pēc parauga veida pielaižams, ka no vesela koka radiālā virzienā izšķelts

gabals.

Paraugs 17. Suga — egle, vietām ar mizu, bijis zem spiediena.

Paraugs 18. Suga — priede, vietām uzglabājusies miza; bijis vi-

dēja resnuma koks, stipri satrunējis.

Paraugi 4, 6un 7 (Ņemti no 0,65x0,75 m. lielā izgriezuma; sīki

gabaliņi. Tranš. „D", kārta „rj", celtne „p virsējais klāsts; domājams
XI.—XII. g. s. p. Kr., varbūt vēl XIII. g. s. sāk. Salīdz.: griezumu,

zīm. XIV, bun c, px ; plānu, zīm. XV; fot. att. 15):
Paraugs 4. Suga — priede.

Paraugs 6. Suga — egle.

Paraugs 7. Suga — priede.

Paraugs 21 (Tranš. „D", kārta „yj ", celtne „p", apakšējais klāsts).

Suga — egle, pārvērties, tumšs, smags, diezgan šaurām, bet stipri depre-

sētām gadu kārtām.
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Paraugs 1 („Stute a. Tranš. „Da

,
kārta „yj celtne „p"; baļķis

starp abiem klāstiem; laiks kā 2, 3 v. c. Salīdz.: fot. att. 19 un 20 un

plānu, zīm. XVI.). Suga — priede, labi uzglabājies, vēl stipri sveķains, ve-

cums ne mazāk kā 60 gadu, bijis ne mazāk kā 16 cm. resns. Lēni audzis:

koks, šaurām gadu kārtām, izturīgs, kādus arī tagad — lielās izturības

labad — izvēlas priekš zemē ierokamiem balstiem.

Klāsti un p, (Tranš. ~D", kārta „rt celtne „p"; domājams

XI.—XII. g. s. pēc Kr., varbūt XIII. g. s. sāk. Salīdz.: griezumu,, zīm.

XIV, b un c, p un zīm. XV; fot. att. 15.). Šie klāsti sastāv no

divām, krusteniski viena virsū otrai guļošām koku kārtām; abu klāstu

kopbiezums tagadējā izžuvušā stāvoklī no 23—28 cm. Katrs klāsts visumā

sastāv no 3—4 dažāda caurmēra koku rindām. Koki saspiesti, satrūdē-

juši, bet to lielākā daļa tā vēl uzglabājusies, ka iespējams saskatīt koku

centrālās daļas (serdes), gadu kārtas un atsevišķu stumbru nogrupējumu

(skat atsev. zīmējumu Nr. XV, a, b). Tuvāki apskatot un izpētot augšējo

klāstu (pj ) ar vienādā virzienā saliktiem kokiem, izrādījās sekošais :

Fot. 24. Celtnes „p" virsēja klāsta konstatētais aptēstais koks.

Augšējā klāstā (p
x
) abās malās, apakšā, atradās pa vienam priežu koka

apstrādātam gabalam, kuri stipri līdzinās tagadējām „plankām". Tās guļ
tādā pašā virzienā un tāpat parallēli, kā citi koki, apm. 38—40 cm. at-

statu viena no otras. „Planku" tagadējais biezums apdrupušā stāvoklī,

no 4—5 cm., bet spriežot pēc uzglabājušamies veseliem zariem, kuri, do-

mājams, bijuši apstrādāti ar cirvi, ~plankas" biezums bijis no 6,5—7 cm.

(skat. fot. att. Nr. 24, 25). „Plankas" platums zīmējuma Nr. XV-a kreisā

pusē apm. 14 cm., bet tā uzglabājusies tikai pa daļai; otrās „plankas"

platums (zīm. labā pusē, Nr. XV-a) apm. 20 cm. ~Planku" gadu kārtas

platas, skaidri saredzamas un. ieslīpi vertikālā virzienā guļ klāstā. plan-

kas", spriežot pēc gadu kārtu asā pārgriezuma, samērā gludām virspusēm
un ārējā veida, domājams, izstrādātas ar kādu instrumentu (cirvi) no

apaļiem kokiem, jo viņas labi uzglabājušās un virs šīm priežu „plankām"
trūkst koka pārējās daļas (ja tie būtu bijuši apaļi koki). „Plankām" izlietoti
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diezgan resni koki. Virs un starp „plankām a guļ apaļa veida koki, bez

tuvākām apstrādāšanas pazīmēm, vairāk egļu, retāk priežu un, spriežot

pēc tagadējā ārējā veida un mizas atliekām uz dažiem atsevišķiem kokiem,

jādomā, ka tie bijuši nemizoti un apaļi. Tagadējā stāvoklī šie koki saspiesti,

šķērsgriezumi elipsveidīgi un viņu caurmērs svārstās no 6—16 cm.; vidē-

jais resnums ap 7—B cm. („kāršu" resnums). Starp virsējā klāsta kokiem

atrodama zeme.

Fot. att. 25. Celtnes „p" virsēja klāstāa novērota aptēsta koka griezums

Apakšējā klāstā (p2
) — tūliņ zem „plankām" — koki guļ šķērsvirzienā

pret „plankām" un citiem klāsta ç>t
kokiem un sastāv tikai no apaļiem

egļu kokiem, tāpat saspiestiem; priedes te nebij sastopamas. Apmēram

pusei no visa apakšējā klāsta kokiem atrodamas mizas atliekas, vietām

pat labi uzglabājušās; tāpēc jāpieņem, ka arī tie bijuši apaļi, nemizoti.

Atsevišķu koku resnums apakšējā klāstā visumā līdzīgs augšējā klāsta

apaļo koku resnumam. Apstrādātus kokus, līdzīgus „plankām" augšējā

klāstā, te neatrada. Šī klāsta (p
2
) apakšā atrasts iespiests (pielipis?) bērza

tāses gabaliņš.

levērojot abu klāstu depresiju un spriežot pēc uzglabājušos atsevišķu
koku šķērsgriezumu veidiem abos klāstos, jāpieņem, ka abu klāstu pir-

matnējais kop. biezums bijis gandrīz divreiz lielāks un varēja būt vis-

maz ap 60 cm.



TANĪSA KALNĀ ATRAKTAS CELTNES

Doc. P. Kundziņš

1927. g. izrakumos Raunas Tanīsa kalnā iegūti materiāli par celt-

nisko darbību vienā no mūsu lielākiem pilskalniem. Uz konstrukciju pa-

liekām atduramies visos aizvēstures slāņos un arī slānī, kas radies vē-

sturisko laiku pirmajos gadusimteņos. Izdevās iegūt liecības par celtniecības

parādībām laikmetā, kas aptver ap pusotra tūkstots gadus. Mēģināšu šos

materiālus raksturot no techniski konstruktīvās puses un noskaidrot viņu

celtnisko nozīmi. Laikmetu apzīmējumos pieturēšos pie sadalījuma, kuru

uzstādījis prof. Fr. Balodis, slāņus datēdams sekošā kārtā:

I. posms — domājams no 6. g. s. pr. Kr. līdz 8. g. s. pēc Kr.

11.
„

—no 8. g. s. pēc Kr. līdz 13. g. s. pēc Kr.

111.
„

—no 13. g. s. pēc Kr. līdz 16. g. s. pēc Kr.

IV
„

—no 16. g. s. pēc Kr. līdz 19. g. s. pēc Kr.

Pirmā posmā (6. g. s. pr. Kr. — 8. g. s. pēc Kr.) prāva apjoma

notikumi un darbi saistās ap kalna dienvidus malu, kura atklājās tranšejā A.

Degumiem piesātinātais slānis, kas apklāj augušo zemi vietām 1,60 m.

biezumā, liecina, ka šinī posmā kalna iemītniekiem un viņa tīkotājiem

spēcīgs ierocis bijusi uguns. Lielās degumu masas, kas šeit nogulušās,

būs sakrājušās kā no meža līšanas, tā arī no cīņām ap kalnu. Vērojot šā

slāņa izmērus (šķērsgriezumā ap 11 kv. m.), jāpieņem, ka uguns postī-

jusi pilskalnu vairākkārt. Varētu būt, ka uzbrucēji kalna nogāzē rīkojuši

lielus sārtus, lai aizdedzinātu pilskalna nocietinājumus. Jo sadzenot degumu

materiālus tikai vēlāk no kalna augšas, slāņa biezums lejaspusē būtu jūtami

mazāks. Bet ari degumu materiāli kalna virsotnē, ievērojot ogļu un pelnu

daudzumu, būs bijuši lieli. Paraugā, kas ņemts 2,30 m. dziļumā zem kalna

malas no kārtas, zem kuras atradās vecākais no konstatētiem nocietināju-

miem, tīru sasmalcinātu ogļu bija ap 200/0,
grants ap 100/0

,
bet 700/0

smalkas smilts, kuru bija grūti atdalīt no smagākām pārogļotām vielām.

Turpat 3,20 m. dziļumā, resp. 0,40 m. virs augušās zemes ņemtais paraugs

tīru ogļu deva vēl vairāk — ap 350/0.

Sadegušie koki, kas atradās uz šās dziļākās degumu kārtas (zīm. IV,

b—b), neapšaubāmi nocietinājuma atliekas. Ogļu gabali gulēja
noteikti līdztekus kalna malai un pārogļotai kārtai izbeidzoties, uz no-

gāzes pusi profilā iezīmējās spējš kritums. Šeit būs cēluši nocietinājumu,

guļus sakraujot gar kalna malu skuju koku (vairumā egļu) dziedrus vairākās

kārtās, varbūt ar visiem zariem, uz ko aizrāda tur atrastās skujas. Ņemot
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vērā, ka ogļu kārtā vēl tagad varēja saskatīt kādus 9 kokus, šeit savā

laikā bus atradusies diezgan ievērojama, savā raksturā pirmatnēji - kiklo-

piska koku grēda, kura degot sabrukusi. Spēcīgā degumu kārta, uz kuras

tā celta, norāda, ka arī jau agrāk kalns bijis apdzīvots un, domājams, no-

stiprināts. Šā laikmeta materiāli tomēr nedod iespēju spriest par nostipri-

nājumu celtnēm. To atliekas būs pārvietotas un sajauktas, kalnu pār-

veidojot apstākļiem mainoties.

Šim posmam pieskaitīto iedobumu ar akmeņu krāvumu tranšejā C

(zīm. VIII.) varētu uzskatīt par primitīva mājokļa atliekām. Viņa

tagadējā atrašanās tieši uz ziemeļkrasta malas izskaidrojama varbūt ar

šā krasta nobrukumiem. ledobums, kura viena puse it kā izoderēta akme-

ņiem (arī iedobuma dibenā atradās akmeņi), dod pārāk maz konstruktīvu

pieturas punktu, lai varētu taisīt noteiktus slēdzienus par viņa izbūves sistēmu

un iekārtu. Varbūtējo virsbūvi varētu iedomāties līdzīgu vietējiem primi-

tīviem mājokļu tipiem, vai nu koniski saslietu no viegliem kokiem, vai

sfairiski sapītu no zariem; nekādas masīvāku konstrukciju atliekas nebija

konstatējamas. Ap atsevišķu ugunskuru vietām, kuras atklājās šā posma

slānī citās vietās, celtņu atliekas vai pazīmes neatradām.

Tā tad liekas, ka mājokļu celtniecībā šinī laikmetā vēl nebija attīstī-

jušās stabilākas ēkas, izturīgākas konstrukcijas. Nav arī nekādu analoģiju

ar stabu būvēm, kas ap šo laiku izplatītas Viduseiropā un raksturojamas
ar t. s. stabu bedrēm un pīto sienu, mālu apmetumu. Dzīvokļa vajadzībām
būs noderējušas viegla tipa celtnes ap iedobumu, kurā uz sakrautiem

akmeņiem atradās ugunskurs. Nocietinājumiem, turpretim, pielietoja jau
lielākus kokus, novietojot tos guļus.

Otrā posma (8. —13. g. s. pēc Kr.) nocietinājumu izbūve diezgan
skaidri dokumentējusies tranšejas A dienvidus galā. lepriekšējā posma mītnes

slānis, sajaukts ar nodedzināto un nopostīto celtņu materiāliem (pelni, ogles,
bet arī nedegušas koku šķiedras), noderējis kalna malas izveidošanai, pa-

ceļot to augstāki un piešķirot viņai lielāku kritumu. Šis uzpildījums pār-

klāts ar 0,05 —0,10 m. biezu tīras grants slāni (zīm. IV, i).

Rūpīgi izpildītā grants pārklāja uzdevums, kā domājams, kārtīgi no-

līdzināt un apsegt dažādos sadzītos materiālus, lai kalna mala būtu iztu-

rīga, vienveidīga, netiktu no ūdeņiem izskalota un neapaugtu. Šī grants,
kā pierādīja izdarītie urbumi, ņemta no kalna augšējiem augušiem slāņiem.

Nodegušā nocietinājuma atliekas, kas šim laikmetam pieskaitāmas, noteik-

tāki, kā iepriekšējā posmā, apliecina zaru un skuju pielietošanu pie aiz-

sarga nožogojuma celšanas. Vai zari bijuši sapīti starp mietiem, nevarēja
tieši konstatēt, jo atsevišķie elementi ne visai skaidri atdalījās kopējā ogļu

masā (zīm. V, 2—5). Lielāki koku gabali, kas gulēja uz grants slāņa no-

gāzē (zīm. IV, x) un, domājams, tur nokļuvuši pie šā nocietinājuma no-

jaukšanas, norāda, ka tas varēja arī būt celts no stingrāka materiāla.

Kalna malas tāļākā izbūvē šinī posmā atkārtojās iepriekšējie paņē-
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mieni: jauni uzbērumi un līdztekus kalna malai guļkoku konstrukcijas; arī

tās uguns iznīcinājusi (zīm. IV, c un V, a).

Beidzot, virs apm. 1,0 m. bieza zemes uzpildījuma — jauns konstruk-

tīvs paņēmiens. Divu guļkoku sienu paliekas (nedegušas) līdztekus kalna

malai, apm. 2,0 m. atstatumā viena no otras, un starp tām spēcīgs akmeņu
krāvums mālā (zīm. VI). Cik augstas šās sienas bijušas, neizdevās noteikt,

iekšējās sienas vienā galā bija saredzamas 3 guļkoku kārtas. Akmeņu krā-

vums pieslienas šai sienai arī no plakumā puses. Liekas, ka šie akmeņi agrāk
arī atradušies starp abām sienām un ka pirmatnējais krāvums izjaukts
līdz ar māliem, kas to saistīja. Tādā gadījumā akmeņiem piekrautie apcirkņi

varēja būt bijuši apm. līdz 2,10 m. augsti (sal. zīm. 18). Tāds augstums
izliekas par nepietiekošu pilskalna nocietinājumam šinī laikmetā. Varbūt,
virs šās konstrukcijas būs pacēlusies vēl kāda koka virsbūve?

Zīm. 18. Guļkoku un akmeņu nocietinājuma rekonstrukcija

Šķērssavienojumi starp abām guļkoku sienām izraktās tranšejas ro-

bežās atrasti netika. Ārējā siena, liekas, bijusi nostiprināta pret izļodzīšanos

ar stāvus iedzītiem mietiem (sal. satrūdējušo mietu galu vietas, kas šeit

atklājās).

Tādā gadījumā jāpieņem, ka ārējie mieti ar iekšējiem bijuši sasieti

zariem vai saklūgoti. Pie iekšējās sienas mietu atliekas netika konstatētas.

Jautājums par šā nostiprinājuma konstrukciju uz atrakto materiālu pamata

vispār vēl nav galīgi izšķirams.

Šā posma slāņi toties devuši labi uzglabājušos un interesantus ma-

teriālus par pilskalna iekšējo apbūvi. Tranšejā B atklājās gan tikai

nodegušas ēkas nepilnīgas atliekas (zīm. X, o). Pārogļoto koku kārta zem

akmeņu sakrāvuma, acīmredzot, bijusi grīda, jo koki gulēja parallēli un cieši

viens otram blakus. Vai tie bijuši apstrādāti un kādi bijuši celtnes

un forma — aiz materiālu nepilnības neņemos noteikt. Apdegušu akmeņu
kaudze atgādinātu krāsni. Bet tādas krāsns celšana uz koka grīdas, lai

arī ar plānu smilts starpkārtu, no techniskā viedokļa nav attaisnojama; ne-

liekas noderīgi kurtuves spraišļotam krāvumam arī nelielie akmeņu samēri

(apm. 0,10—0,15 cm.); beidzot, nevarēja arī konstatēt kādu stiprāki izde-

gušu krāsns serdi. Drīzāki varētu pieņemt, ka uz šiem akmeņiem telpā
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dedzināta uguns, vai ari, ka akmeņi sakarsētā veidā ienesti no ārienes tel-

pas apsildīšanai, vai ēdienu pagatavošanai. Viņi varēja arī noderēt citām

vajadzībām, piem. kā metamie ieroči (tranšejas A nogāzē tāda apmēra

akmeņi atrasti vairākkārt). Tādā gadījumā tie būtu apdeguši, kad uguns

celtni iznīcināja. Varenai celtnei piederēja tranšejā D atraktās koka kon-

strukcijai (XI, p, un XIV, pt p2p4, b, c). Šeit grodu veidā vairākās kārtās

cieši salikti kopā skuju koki divos klāstos, kuri šķērsām guļ viens virs otra

zem 90°. Tie sastāv pa lielākai daļai no apaļām nemizotām egļu kārtīm,

kuru starpā atradās arī resnāki grodi un pat apstrādāti koki. Augšējais 1,
klāsts vietām pārklāts ar bērzu tāsi un viscaur ar 0,10—0,15 m. biezu mā-

laina uzpildījuma kārtu (māls ar smilts un vietām organisku vielu piemai-

sījumu). Šo klāstu koki stāvējuši neaizkārti, nekustināti un dziļākās vietās

ļoti labi konservējušies. Gar malām tuvāk pie zemes virsas augšējā klāsta

koki vājāk uzglabājušies un izplūst nenoteiktā robežā. Starp abiem klāstiem

nelieli smilšu plankumiņi un niecīgs skaits savrūpatradumu.«Šie klāsti, bez

šaubām, savā laikā kopā celti kā konstruktīva vienība un noderējuši par

masīvu, izturīgu un siltu pārsegumu kādai telpai. Telpa, spriežot pēc ie-

gruvušā pārseguma izliekuma, bijusi iegarena ziemeļu-dienvidu virzienā un

padziļināta zemē. Klāstu konstrukcijas veids norāda, ka cēlēji gādājuši,

lai mitrums un aukstums neiekļūtu apakšējās telpās, lai pārsegums būtu

pietiekoši ugunsdrošs un lai koku šķirbām nebirtu smilts cauri. Tāpēc pie-

lietoja mālu uzpildijumu, bērzu tāšu pārklājumu, vairākas grodu kārtas.

Neskaidra tomēr apstrādāto koku nozīme, kas atrasti virs apakšējā klāsta:

līdztekus šā klāsta kokiem (2 planku veidīgi gabali) un ieslīpi pret tiem

(ķīlveidīgs elements). Tā kā koku struktūru pārbaudīt bija iespējams tikai

pie samērā nelielā klāstu izgriezuma, nav noskaidrots, vai līdzīgas sastāv-

daļas pieder viscaur pie klāsta uzbūves, vai tās tur iekļuvušas tikai nejauši

starpu izlīdzināšanai jeb aizpildīšanai. Kā analoģija šādam konstruk-

tīvam paņēmienam var noderēt ciešie grodu griesti, kādus var novērot tau-

tas celtniecības pastāvošos piemēros, piem.: rijās, pirtīs un arī istabās.

Pirtis pat dažkārt atstāj neapjumtas, izlietojot grodiem pārklāto mālu kārtu,
kā virsējo nosegumu. Tāds pārseguma veids maz atšķiras no nule ap-

lūkotā. Atraktam plašam pārsegumam (viņa platums vismaz 12 m.) bija

vajadzīgas arī atbalsta konstrukcijas. Kā uzietie fragmenti liecina, taisnā

leņķī pret apakšējiem grodiem atradušies kopturi. Tos savukārt būs at-

balstījuši stabi. Par stabu atliekām varētu apzīmēt koku gabalus, kas bez

noteicamas kārtības un stipri bojāti gulēja zem divkāršā klāsta. Ņemot

vērā kopturu attāļumu — 2,40 m. no vidus līdz vidum, stabus var pieņemt

ik uz 4,0 m. vienu no otra (zīm. 19). Pārsegumam iebrūkot, stabi salū-

zuši, vai arī tie tikuši salauzti ar nolūku, lai celtni iznīcinātu. Apbrīnojaļmi
nocietinātai telpai, kas zem šī klāsta atradās un par kuras apmēriem un

veidu iegūti pagaidām tikai nepilnīgi dati, piešķirama svarīga loma. Par

to liecina nelielā izpētītā laukumā (apm. 20 kv. m.) atrastie izstrādājumi

un senlietas. Tā kā tagadējais pārseguma vidus apm. 2,0 m. zemāks par
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viņa malām, var pieņemt, ka augstums zem viņa būs savā laikā bijis ap-

dzīvei pilnīgi piemērots. Paredzams, ka pret ziemeļu krastu telpai vajadzēja

būt sienas veidīgam noslēgumam ar ieeju un gaismas ailām.

Zīm. 19. Celtne „p" tranšeja „D" (rekonstrukcija)

Telpai ari konstatēta koka grīda un zem tās — pagraba veidīga bedre.

Klāsta dienvidus pusē koku vienmērīgā kārtība izbeidzas. Koku kārtām;

virzieni mainās. Blakus guļošo koku grupas dažādos leņķos pieduras viena

pie otras. Gali kokiem apcirsti gan taisni, gan slīpi. Kādam malējam

kokam gals uz leju saliekts un ielūzis, lūzuma pazīmes, spriežot pēc koku

šķiedru neregulāriem virzieniem, bija novērojamas arī citās vietās. Domā-

jams, ka šeit sabrukusi kāda celtnes daļa, kas atradusies varbūt virs pār-

seguma klāstiem un bijusi savienota ar apakšējo telpu. Sabrūkot līdz ar

klāstiem, tā atsitusies pret kādu akmeņu sakrāvumu, kas šinī vietā zem

viņas atradās. Varētu būt, ka šie akmeņi piederējuši kādai apakšējās

telpas krāsnij.
Pie trešā posma (13.—16. g. s. pēc Kr.) celtnēm, kuras ātrākām

tranšejā D virs aplūkotiem klāstiem, pirmā kārtā atzīmējams, ka tās celtas

pēc klāsta, sabrukšanas, bet pirms viņš vēl galīgi nosēdies tagadējā veidā

sakarā ar 16. g. s. zemes uzpildījumu. Pie šāda slēdziena jānāk aiz seko-

šiem iemesliem: 16. g. s. uzbēruma uzdevums, acīmredzot, — nolīdzināt

un pacelt aizvaļņa laukumu. Rekonstruējot tādā kārtā uzbērumu ar horizon-

tālu virsmu (sal. zīm. 19), klāsta stāvoklis tēlojas iegrimis, bet ne tik dziļi,

kā tagad (zemākās vietās iztrūkst 0,5—0,7 m.). Pret rītu malu pie vaļņa,
kā tas no uzbēruma profila redzams, klāsts gandrīz horizontāls. Šī vieta

pēc klāsta iebrukšanas izraudzīta jaunai apbūvei. Tās celtņu atliekas —

stipri apdeguši koki, kas nogulušies taisna leņķa virzienos, daudz organiisku
vielu trūdi un divi akmeņu sakrāvumi (zīm. XII, B, C, D). No akmeņu sakrā-

vumiem pilnīgi atklāt varējām tikai vienu. Tā, kā izdevās noteikt, bijusi
krāsns. Krāsns vidū atradās ogļu un apdegušu akmeņu serde, bet zem tās

— trekna sarkana (apdeguša) māla kārta ar grants starpkārtām. Virs šā

kodola uz vakaru pusi — akmeņi bija sakrauti ļoti čagani un profilā šinī

vietā bija vērojams it kā robs. Jādomā, ka šeit bijis spraišļots kurtuves pār-

segums, kas sevī sabrucis. Šāda veida krāsns atbilst primitīvam krāsns tipam,
kas vēl tagad bieži atrodams lauku pirtīs. Pārogļojošos koku sakārtojums
krāsns abās puses rāda, ka tas cēlies no guļkoku būves veida. Cik vērojams,
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tad tur varētu būt i sienu, i griestu, i grīdas atliekas. Noteikti identificēt

šās daļas tomēr neizdevās. Kompaktie trūdi, kuri turpat gulēja, liek domāt,
ka tie radušies no sagruvušā salmu jumta. Spriežot pēc izmēriem varētu

pieņemt, ka visi šeit atrodošies materiāli pieder vienai ēkai, lai gan ap-

degušie koki ziemeļu stūrī savā virzienā pilnīgi nesakrīt ar pārējiem. Tomēr

grūti iedomāties, ka divas ēkas varētu būt bijušas tik cieši kopā sabūvētais,

ka vienas ēkas krāsns no otras ēkas atrastos tikai apm. 2,0 m. attālumā. Šeit,

gribētos pieņemt, atradusēs apm. Bxl2 m. liela apdzīvojama ēka, ar krāsni

vidusdaļā un ieeju no dienvidus vakariem.

Tā kā izdarītos rakumus apstākļu dēļ nevarēja turpināt līdz vēlamam

noslēgumam, tie vietējai celtniecības archaioloêijai devuši materiālus, kurus

tikai nākotnē izdosies pilnīgāki noskaidrot, novērtēt un izmantot. Kā sva-

rīgs ieguvums tomēr apzīmējami dienas gaismā izceltie pierādījumi, ka mūsu

pilskalnos senās koka konstrukcijas spēj pietiekoši uzglabāties ne tik vien

apdegušā vai citādi pārogļotā stāvoklī, bet labvēlīgos apstākļos pat ļoti
labi arī nedegušā veidā. Zem mālu uzpildījuma vienmērīgi mitrā stāvoklī

atrasdamies vairāk par 700 gadiem, koks ar sekmēm pretojies trūdēšanai un

uzglabājis ne tik vien savu ārējo formu, bet arī vēl savas vielas stiprumu.

Kā otra ļoti interesanta parādība atzīmējamas pārvērtības, kuras panāk
laiks un liels zemes spiediens. Tā tranšejā A, kalna malā, no degumu pro-

duktiem sastāvošie zemākie slāņi (apm. 3,5 m. dziļumā) pārvērtušies gan-

drīz homogenā masā. Bet tranšejā D, zem apm. 2,0 m. biezas mālu kārtas,

apaļkoki grodu klāstos saspiesti pilnīgi plakani un savā starpā tik cieši

salipuši, ka pēc ārējā izskata uz vietas šās konstrukcijas struktūru ne-

varēja noteikt.

Tāļāk iegūta atziņa, ka šinī pilskalnā visos viņa apdzīves posmos,

par cik tos izdevās izpētīt, koka celtnēm pielietots guļbūves princips, ne-

izslēdzot arī nocietinājumus, kuri pēc līdzšinējiem materiāliem tēlojās gal-

venā kārtā kā stāvkoku konstrukcijas. Vertikāli novietoti koki Tanīsa kalnā

atrasti tikai kā palīgkonstrukcijas. Beidzot, izrakumi pierādījuši, ka skai-

drību par mūsu pilskalnu izbūvi un apbūvi varēs iegūt, bet tikai tad, ja
būs iespējams pētīšanas darbus izpildīt pietiekoši izsmeļoši un tos novest

līdz galam.



TANĪSA KALNĀ IZRAKTIE KAULI

Prof. L. Kundziņš

I. KAULU SARAKSTS.

1. Mītnes slāņa kārtas „ļ3" un „y"

(domājams VI. g. s. pr. Kr. — VII. g. s. pēc Kr.):

Zirgs (Equus caballus) :

2 priekšzobi (Incisivi), 1 augšžokļa, 1 apakšžokļa,

1 kājas apakšējais sesamkauls.

Aita (Ovis aries):
1 pleca kaula (Humérus) fragments,
2 dzerokļi (augšējie molars un praemolars).

Cūka (Sus scrofa):
1 apakšžokļa (Mandibula) fragments ar 3. dzerokļa sakni — d.,
1 apakšžokļa fragments bez zobiem — s.,

1 augšžokļa fragments ar 3 zobiem (P1
,
Ml

,
M 2) — d.,

2 pakauša kaula fragmenti (Os occiptale),

2 augšējie priekšzobi (J 1) — d.,
1 apakšējā ilkšņa (Caninus) fragments — d.

Bebris (Castor fiber):
1 ciskas kaula (Femur) fragments — s.,

1 lāpstiņas (Scapala) fragments — d.,
1 lāpstiņas (Scapula) fragments — s.,

1 galvas kausa fragm. (Frontale, Pariétale, Temporale, Ala temp.) — s.,

1 deniņa kaula (Temporale) fragments — d.,
1 apakšžokļa priekšzoba (Incisivus) fragments — d.,
1 apakšžokļa dzeroklis (M 3) —s.

Žurka (Epimys norvegicus ?):
Augšējais priekšzobs (Incisivus) — s.

Vistas jeb rubeņa:

Kreisā spārna kauls (Metacarpus).
Tad vēl dažādi tuvāk nenoteicami govs, aitas, cūkas kaulu gabali.
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1-a. Kārta „[3", ugunskurs

(domājams VI.—I. pr. Kr.):

Dedzināti kaulu fragmenti:

2 govs ciskas kaula (Femur) fragmenti, apakšgali,

1
govs liela kaula (Tibia) fragments, augšgals,

1 govs apakšpleča kaula (Radius) fragments, apakšgals,

1 aitas augšpleča kaula (Humérus) fragments, apakšgals,

un vēl daži sīkāki kaulu gabali.

2. Mītnes slāņa kārta „n"

(VII.—XII. g. s. pēc Kr. un XIII. g. s. sākums):

Viens cilvēka krusta kauls (Os sacrum).

Viens zirga velteņa kauls (Talus).

Govs.: 1 augšžokļa un vaiga kaula (Maxillare, Zygomaticum) fragments

(Ņr. 1.) — d., ar 4 zobiem (P 1
,
Ml—M3 ),

3 apakšžokļa (Mandibula) fragmenti (Nr. 2—4),

1 pirmā kakla skriemeļa fragments (Nr. 6),

1 vaiga kauls (Zygomaticum) (Nr. 5) d.,

1 bļodas kaula (Os pelvis) fragments (Nr. 7),
1 krūšu kaula (Sternum) fragments (Nr. 8),
1 apakšpleča kaula (Radius) fragments (Nr. 9) d.,

1 Metacarpus (Nr. 10),
1 papēža kauls (Calcaneus) d. (Nr. 11),
1 papēža un velteņa kauls (Calcaneus un Talus) (Nr. 11, b, s),

1 pakaļkājas panta kauls (Centrale -ļ- Cuboid) d. (Nr. 12),

1 kājas pirksta kauls (Phalanx II) (Nr. 13),

6 augšžokļa zobi (2 molari un 4 praemolari),

1 apakšžokļa zobs (P 2) d.,

2 skriemeļi un daži kāju kaulu fragmenti.

Aita: 1 galvas kausa vāka (Pariétale, Frontale) fragments (Nr. 1),

1 pakauša kaula (Os occipitale) fragments (Nr. 2),

4 augšžokļa fragmenti, ar zobiem, 2/d, 2/s. (Nr. 3—6),
1 starpžokļa kauls (Intermaxillare) s. (Nr. 7),
1 apakšžokļa kauls ar zobiem (M1?

M
2, PdJ d. juv. (Nr. 8),

1 apakšžokļa kauls ar zobiem (M x
Pd

x
—

3) s. juv. (Nr. 9),

1 apakšžokļa kauls ar 1 zobu (M 3) s. ad. (Nr. 10),

1 apakšžokļa kaula fragments (proc. articularis) d. (Nr. 11),

2 pirmā kakla skriemeļa (Atlas) fragmenti (Nr. 12, 13),
1 otrā kakla skriemeļa (Epistropheus) fragments (Nr. 14),

3 lāpstiņas (Scapula) fragmenti (Nr. 15—17),

2 apakšpleča kaula (Radius) fragmenti (Nr. 18, 19),
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2 apakšpleča kaula (Radius, Ulna) fragmenti (Nr. 20, 21),

3 gūžu kaula (Pelvis) fragmenti (Nr. 22—24),

3 liek kaula (Tibia) fragmenti (Nr. 25—27),

1 pirksta kauls (Phalanx I) (Nr. 28),

1 kazas raga kaula atragis (Nr. 29), fragments,

4 tekuļa raga kaula atragi (Nr. 30—33), fragmenti,

1 pakaļkājas panta kauls (Centrale -Cuboid) (Nr. 34),

4 atsevišķi zobi (2 augšējie, 2 apakšējie molari).

Cūka: 4 pakauša kaula fragmenti (Nr. I—4),1 —4),

1 deniņa kaula (Temporale) fragments (ar Bulla tympanica) (Nr. 5),

8 augšžokļa kaula fragmenti (ar zobiem) (Nr. 6—13),

6 apakšžokļa kaula fragmenti (ar zobiem) (Nr. 14—19),

9 apakšžokļa kaula fragmenti (bez zobiem) (Nr. 20—28),

3 starpžokļa kaula fragmenti (Intermaxillare) (Nr. 29—31),

1 pirmā kakla skriemeļa fragments (Atlas) (Nr. 32),
19 lāpstiņas (Scapula) fragmenti (Nr. 33),

5 augšpleča kaula (Humérus) fragmenti (Nr. 34),

7 apakšpleča kaula (Radius) fragmenti (Nr. 35),
12 elkoņa kaula (Ulna) fragmenti (Nr. 36),

8 gūžu kaula (Pelvis) fragmenti (Nr. 37),

4 ciskas kaula (Femur) fragmenti (Nr. 38),
13 liek, kaula (Tibia) fragmenti (Nr. 39),

1 velteņa kaula (Talus) fragments (Nr. 40),
1 papēža kaula (Calcaneus) fragments (Nr. 41),
3 Metatarsale IV (1/s, 2/d.) (Nr. 42),

2 Metacarpale 111 (d.) (Nr. 43),
2 Metacarpale IV (s.) (Nr. 44),
1 Metacarpale (Epiphyse) (Nr. 45),
1 Metacarpale II (s.) (Nr. 46),
2 Metacarpale V (l/d., 1/s.) (Nr. 47),
8 pirksta kauliņi (Nr. 48),
2 caururbti kauliņi (ūkšķiem?) (1 Metacapale, 1 Metatarsale),

42 atsevišķi zobi.

Beb r i s (Castor fiber) :

1 apakšpleča kaula (Radius) fragments, augšgals I.

Zaķis (Lepus timidus) :

1 apakšžokļa fragments — d, ar 4 zobiem (Nr. 1),
4 skriemeļi (Nr. 2),
1 elkoņa kaula (Ulna) fragments (Nr. 3),
3 liela kaula (Tibia) fragmenti (Nr. 4),
1 gūžu kaula (Pelvis) fragments (Nr. 5),
3 ciskas kaula (Femur) fragmenti, apakšgali 2/d. 1/s (Nr. 6),
1 pleča kaula (Humérus) fragments, apakšgals s. (Nr. 7).
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Vāvere (Sciurus vulgaris) :

1 apakšžokļa kauls ar zobu (d.).

Lapsa (Canis vulpes):
1 augšžokļa kaula fragments ar stūra zobu (Ganiņus) d. 11.

Putnu kauli:

M e dn i s (Tetrao urogallus) :

1 spārna kaula (Ulna) fragments, d. augšgals (Nr. 1).

Rubenis (Tetrao tetrix):
1 spārna kauls (Ulna) d. (Nr. 2).

Vista: 2 spārna kauli (Ulna) 1/s., l/d. apakšgals (Nr. 3),

3 spā,rna kaula fragmenti (2 Ulna, d. s. (Nr. 4) Radius s. (Nr. 5), cāļa?),

2 lāpstiņas fragmenti s. (Nr. 8),
1 pleca kaula (Humérus) fragments d. (Nr. 7),
1 ciskas kaula (Femur) fragments s. (Nr. 6),
1 Goracoidkaula fragments s. (Nr. 9),
1 Metatarsus kaula fragments s. (Nr. 10).

Z ī vs: 1 skriemelis.

2-a. Mītnes slāņa kārta „yj" (celtne — „pagrabs"):

Cilvēka pleca kaula galviņa.
Govs: 1 pleca kaula fragments (Humérus) (Nr. 1),

1 apakšpleča kaula (Radius) fragments d. (Nr. 2),

2 gūžu kaula (Pelvis) fragmenti (Nr. 3),
1 otrā kakla skriemeļa (Epistropheus) fragments (Nr. 4),

1 apakšžokļa zobs (M 3 juv.) d.

Aita: 1 lāpstiņas (Scapula) fragments,
1 apakšžokļa fragments (Processus temporalis).

Cūka: 2 apakšžokļa fragmenti; 1 ar M2M
3,

1 ar P 2 (Nr. 1),

1 otrā kakla skriemeļa fragments (Epistropheus) (Nr. 2),

2 lāpstiņas fragmenti (Nr. 3),
1 pleca, kaula fragments (Nr. 4),
1 apakšpleča kaula fragments (Nr. 5),
1 elkoņa kaula fragments (Nr. 6),
3 gūžas kaula (Pelvis) fragmenti (Nr. 7),
1 liela kaula (Tibia) fragments (Nr. 8),
1 Metacarpale II un 1 pirksta kauliņš (Nr. 9, 10),
1 apakšžokļa priekšzobs (J).

3. Mālu un smilts kārta „cp
"

(XIII. g. s.):

Govs, aitas, cūkas kaulu fragmenti (pa lielākai daļai tikai sīki kaula

gabali).
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4. Mītnes slāņa kārta „/" (XIII.—XV. g. s.j:

Cilvēka ciskas kaula fragments (augšējais gals).
Govs: 1 augšžokļa fragments ar zobiem (M1

,
M

2, juv.) (Nr. 1),

1 pieres kaula (Os frontale) fragments (Nr. 2),

1 vaiga kauls (Os zygomaticum) (Nr. 3),

2 deniņa kaula (Os temporale) fragmenti (Nr. 4) (1 ar os petros,,

1 ar os maxil.),

1 apakšžokļa fragments (Nr. 5),

8 kakla skriemeļu fragmenti (Nr. 6),
1 muguras, 1 gurna skriemeļa fragments (Nr. 7, 8),

2 lāpstiņas fragmenti (Nr. 9),

3 pleca kaula fragmenti (Nr. 10),

6 apakšpleča kaula fragmenti (Nr. 11),

2 elkoņa kaula fragmenti (Nr. 12),

7 Metacarpus kaula fragmenti (Nr. 13),
5 Metatarsus kaula fragmenti (Nr. 14),

1 panta kauls (Centrale -ļ- Cuboid) (Nr. 15),

8 pirksta kauli (3 Phalanx I, 5 Phalanx II) Nr. 16, 17),

1 raga kaula atragis (Nr. 18).

Aita: 15 galvas kausa fragmenti (Nr. 1),
3 starpžokļa fragmenti (Nr. 2),
2 augšžokļa fragmenti ar zobiem, 1 ar M

2,
lar P

3

,
2

M 1 (Nr. 3),

13 apakšžokļa fragmenti ar zobiem, 1 ar 3 praemol., 3 mol., 2 ar

2 praem., 2 mol. (Nr. 4),

6 pirmā kakla skriemeļa fragmenti (Nr. 5); 5 otrā kakla skriemeļa,

fragmenti (Nr. 6),

20 kakla, muguras, gurnu skriemeļu fragmenti (Nr. 7),
1 krusta kaula fragments (Nr. 8),
6 lāpstiņas fragmenti (Nr .9),
7 apakšpleča fragmenti (Nr. 11),

4 pleca kaula fragmenti (Nr. 10),

1 elkoņa kaula fragments (Nr. 12),
2 Metacarpus kauli (Nr. 13),
1 gūžu "kaula fragments (Nr. 14),

15 lielu kaula (Tibia) fragmenti (Nr. 15),

9 Metatarsus fragmenti (Nr. 16),
1 ciskas kaula (Caput femoris) augšējais gals (Nr. 17),

1 Carpus kauliņš (Os intermedium) (Nr. 18),
1 Tarsus kauliņš (Navico-Cuboid) (Nr. 19),

1 pirksta kauliņš (Nr. 20), (vai aitas?),
1 mēles kaula fragments (Nr. 21),
1 raga kaula atraģis,
dažādi ribu fragmenti.
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Cūka: 11 augšžokļa fragmenti, ar zobiem (1 ar P 1 M 1 (Nr. 1),
26 apakšžokļa fragmenti, ar zobiem (Nr. 2),
3 starpžokļa fragmenti (Nr. 3),
7 kakla, muguras, gurna skriemeļu fragmenti (1 ar krusta kaula

fragm.) (Nr. 4),
20 lāpstiņas fragmenti (Nr. 5),
10 pleca kaula fragmenti (Nr. 6),

3 apakšpleča kaula fragmenti (Nr. 7),
16 elkoņa kaula fragmenti (Nr. 8),
10 gūžu kaula fragmenti (Nr. 9),

5 ciskas kaula fragmenti (Nr. 10),
6 lielu kaula fragmenti (Nr. 11),
7 Metacarpus kauli (Nr. 12),
5 Metatarsus kauli (Nr. 13),
1 Os centrale (Nr. 14),
2 pirkstu kauliņi (Nr. 15).

Bebris: 2 ciskas kaula fragmenti, d.,

1 pleča kaula fragments, d.,

1 augšžokļa zobs, d. (M2?).

Zaķis: 1 lāpstiņa, s. (Nr. 1),
1 pleča kauls, s. (Nr. 2),
1 elkoņa kaula fragments, augšgals, s. (Nr. 3),
5 ciskas kaula fragmenti (2/d., 3/s., 2 prox., 1 distali).

Žurka (Mus rattus): 1 apakšžoklis ar zobiem, s.

Pele (Mus musculus?): 1 apakšžoklis ar zobiem, d.,

viens atsevišķs maza grauzēja priekšzobs, laikam peles.

Lācis (Ursus arctos): 1 pirksta kauls (Phalanx III).

Lūsis (Felis lynx): 1 pleča kaula fragments, apakšgals, s.

Kaķis (Felis catus dom.): 1 apakšžokļa kauls ar M 1un notaustu stūra zobu

Seskis (Mustela putorius): 1 apakšžokļa kauls ar 2 zobiem, d.,

1 pleča kauls, s.

Putnu kauli:

Mednis: 1 apakšžokļa fragments (3 gabali) (Nr. 1),

1 kakla skriemelis (Nr. 2),
1 pleča kaula fragments, s., augšgals,

1 Coraooida kaula fragments, s., augšgals.
Rubenis: 1 pleča kaula fragments, s., apakšgals (Nr. 5),

3 Ulna kaula fragmenti (vai rubeņa?),
4 Coraooida kaula fragmenti, 2/d., 2/s., (Nr. 6),
2 ciskas kaula fragmenti, d., (1 augšgals, 1 apakšgals) (Nr. 7),

7 liela kaula fragmenti (Tibia), 2/d., 5 fragmenti: 2 augšgali, s.,

3 apakšgali, 2/s, l/d., (Nr. 8), (vai rubeņa?),

1 Metatarsus fragm., s., (Nr. 9), (vai rubeņa?),
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1 Pelvis kaula fragm. (Nr. 10) (10-b varbūt vistas).

Vista: 2 liela kaula fragmenti, 1/s., l/d. (cāļa?) (Nr. 11),

1 lāpstiņas kaula fragments, s. (Nr. 12),

4 Coracoidkaula fragments, 3/s., l/d. (Nr. 13),

2 Carpo-metacarpus kauli, d. (viens aplausts) (Nr. 14),

1 skriemeļu virknes fragments (Nr. 15).

Zivs: Viens skriemelis (Nr. 16).

Tad vēl: atsevišķi cūkas zobi (38 gabali),

govs un aitas atsevišķi zobi (13 govs, 14 aitas),

aitas 1 augšžokļa fragm., 1 apakšžokļa fragm. ar zobiem,

un vēl nenoteikti sīkāki māj as lopu kaulu gabali,

5. Mālu kārta „<d" (XVI. g. s.):

Aita: 1 pirmais kakla skriemelis (Atlas),
1 pleča kaula fragments,
1 apakšpleča kaula fragments,

1 skrituļa kauls (Patella),
3 augšžokļa zobi, M 1

Cūka: 1 apakšžokļa priekšzobs.

6. Mītnes slāņa kārta „<ļ; " (XVI.—XIX. g. s.):

Govs: 1 augšžokļa fragments ar 2 zobiem (P.) (Nr. 1),

1 ausskaula fragments (Bulta tympanica), s. (Nr. 2),
1 pakauša kaula fragments (Nr. 3),
2 apakšžokļa fragmenti (Nr. 4),
1 kakla skriemeļa fragments (Nr. 5),
1 ribu fragments (Nr. 6),
2 pirksta kauli (Nr. 7),
1 panta kauliņš (Radiale),

1 priekšzobs (J.).
Aita: 2 apakšžokļa fragmenti (Nr. 1),

1 lāpstiņas fragments (Nr. 2),
2 apakšpleča kaula un 1 elkoņa kaula fragmenti (Nr. 3, 4),
2 Metacarpus k. (Nr. 5),
2 gūžas kaula fragmenti (Nr. 6),

1 Metatarsus (juv.) fragments (Nr. 7),
1 Calcaneus (Nr. 8),

4 zobi (M.), 3 augšžokļa, 1 apakšžokļa.
Cūka: 3 augšžokļa fragmenti, ar zobiem (Nr. 1),

1 starpžokļa fragments (Nr. 2),
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1 lāpstiņas fragments (Nr. 4),

1 apakšpleča kaula un 1 elkoņa kaula fragm. (Nr. 5, 6),

1 Carpus kauliņš (Nr. 7),

1 Metacarpale IV (Nr. 8), juv.,

3 gūžas kaula fragmenti (Nr. 9),

1 ciskas kaula fragments (Nr. 10),
1 liela kaula fragments (Nr. 11),
1 velteņa kauls (Talus) (Nr. 12),

atsevišķi zobi: 2 ilkņi (viens pāršķelts), 2priekšzobi (J.), 2 dzerokļi (P.).

Lielais zivju ērglis (Haliaëtos albicilla):
1 Humérus fragments (augšgals), d.,

1 Ulna (apakšējais galiņš nolausts), d.

Tad vēl dažādi nenoteikti mājlopu kaulu fragmenti (skriemeļi, ribas,

kāju kauli etc.).

11. KOPSAVILKUMS.

Kā no saraksta redzams, tad Tanīsa kalnā atrakto kaulu krājums sa-

stāv galvenam kārtām no mājlopu (govs, aitas, cūkas) kauliem. Visvairāk ir

cūkas kaulu (288 noteikti kaulu fragmenti, 91 atsevišķi zobi); tad nāk

(skaita ziņā) aita (171 noteikti kaulu fragmenti, 27 atsevišķi zobi.) un

govs (86 noteikti kaulu fragmenti, 22 atsevišķi zobi). Konstatēts tikai

1 kazas kaula fragments.

No citām zīdītāju formām krājumā afronas salīdzinot nedaudz kaulu:

zirgs (apakšējos slāņos): 2 kauli, 2 zobi (veca, maza auguma zirga);

bebris (apakšējos slāņos, 15. g. s. inci.): 9 kaulu fragmenti, 3 zobi; zaķis

apakšējos slāņos, 15. g. s. inci.): 21 kaulu fragments; vāvere, žurka,

pele: pa 1 kaulam un 2 zobi ; lācis, lapsa, "lūsis, kaķis: pa 1 kaula

fragm.; seskis: 2 kaulu fragmenti.
No putniem konstatēti : lielais zivju ērglis: 2 kaulu fragmenti ;

mednis: 5 kaulu fragmenti; rubenis: 20 kaulu fragmenti; vista: 22

kaulu fragmenti. Tolaiku vistas bija ļoti maza auguma, tā kā dažus kaulus

grūti atšķirt no rubeņa kauliem.

No cilvēka kauliem starp apakšējo slāņu kauliem atradās: 1 krusta

kauls (Os sacrum) un 1 pleca kaula un 1 ciskas kaula augšējie gali.

No izrakto mājlopu atsevišķo kaulu formas un lieluma var taisīt slēdzienu,

ka tolaiku cūkas bijušas vidēja un maza auguma ar garām galvām (īpaši

žokļu daļās), cietiem zobiem un slaikām kājām. Arī aitas bijušas pa lie-

lākai daļai maza (bet arī vidēja) auguma ar tievām, garām kājām. Apak-

šējos slāņos (VII.—XII. g. s.) atrastie govs kauli (it īpaši vecas govs žokļa

fragments ar zobiem — Nr. 1) aizrāda uz ļoti maza auguma govīm. Augšējo

slāņu govs kauli un zobi attiecināmi uz vidēja, pat liela auguma govīm.
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Tanīsa kalnā izraktās senlietas

Pl. I (tr. „A")
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Planšete I:

Tranšeja „A".

Tanīsa kalna pakājē (upē)'.

1. akmens cirvis, bojāts, virspuse iz-

skalota upē, 14,2—6,3 — akmeņa bie-

zums — 3,9 1).

Ugunskurs „[3"'-2-

2. māla trauka dibena malas fragments,

daudz lielu zvirgzdu, 5,7—3,1—0,7;

3. māla trauka lauzka, tumšpelēka, ar

zvirgzdiem, 3,1—2,9—0,5;

4. tāda pati lauzka no dibena, 6,0—

3,3—0,6;
5. kaula gabals, 6,3—2,2.

Mītnes kārta „ļf":

6. trīs sarūsējušas dzelzs adatas gaba-

liņi, 2,3—1,6—2,0;

7. māla trauka lauzka, rokas darbs, ar

grumbuļainu virsmu, zvirgzdi, 2,9—

2,3-1,2;

8. krama gabals, 3,0—1,8;

9. tāpat, 2,9—1,7;

10. māla trauka lauzka, ar grumbuļainu

virsmu, zvirgzdi, 2,6—3,6—0,8;

11. tāpat, 3,2-3,0-0,8;
12. tāpat, 3,4-2,8-0,8;
13. tāpat, 2,9—1,8—0,8;
14. tāpat, ar naga iespieduma ornāmentu,

nedaudz zvirgzdu, 1,9—2,5—0,6;

16. māla trauka lauzka, ar ļoti grum-

buļainu virsmu, 5,0—3,7—1,0;

17. tāpat, daudz zvirgzdu, 3,9—2,7—1,2;

18. tāpat, 5,1—4,5-1,0;

19. tāpat, 3,1—3,8-0,9;
20. tāpat, 2,7—3,7—1,1;

21. tāpat, malas fragments, 4,5—5,2—1,1;

22. lauzka, 4,4—3,4-0,9;

23. tāpat, 6,2—4,6—1,1;
24. tāpat, 4,7-2,9-1,2;

25. tāpat, 4,9—3,3—0,8;

26. tāpat, 7,0-4,8—1,5;
27. tāpat, malas fragm., 5,1—4,4—1,2;

28. tāpat, 10,1—8,8—1,1;

29. tāpat, ar gludu virsmu, 3,1—2,6—0,9;

30. tāpat, ar grumbuļainu virsmu, 6,4—

5,3-1,0;

31. trauka lauzka, ar gludu virsmu, maz

zvirgzdu, 4,2—5,9—0,7;

32. tāpat, ar sīku ornāmentu, 5,2—5,1

33. tāpat, bez raksta, ar zvirgzdiem,

1,8—2,5-0,7;
34. tāpat, ar gludu virsmu, 3,7—3,5—0,7;

35. tāpat, ar sīku ornāmentu;

36. tāpat, virsma ļoti grumbuļaina,

5,1-3,2-1,4;

37. tāpat, ar zālēm berstu virsmu, ne-

daudz zvirgzdu, 5,8—6,7—0,9;

38. tāpat, ar gludu virsmu, ar ornāmenta

atliekām, 2,9-2,4-0,7;

39. tāpat, malas fragments, ar gludu

virsmu, 3,8—2,1-0,4;

40. tāpat, ar gludu virsmu, 3,2—3,5—0,7;

41. tāpat, 3,7—2,9—0,8;

42. tāpat, 4,8-4,1-0,9;

43. trauka dibena gabals, ar gludu

virsmu un zvirgzdiem, 9,2—7,7—1,1;

!) Visi mēri uzdoti centimetros; pie trauku lauzkām uzdotie meri apzīmē — vis

pirms garumu, tad platumu un beidzot biezumu.
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Tanīsakalnāizraktāssenlietas

Pl. II (tr. „A")
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Planšete II:

Tranšeja „A".

Uzbērums „ft":
1. trauka lauzka, ar gludu virsmu, ro-

kas darbs, daudz zvirgzdu, 4,1—3,0

-1,4;
2. tāpat, ar grumbuļainu virsmu, 3,8—

3.5—0,6;
3. kaula gabaliņš, gaf. 2,7 cm.;

4. trauka lauzka, ar grumbuļainu virsmu,

ar zvirgzdiem, 3,4—3,1—0,9;
5. tāpat, 2,7—3,4—1,0;

6. tāpat, ar ļoti grumbuļainu virsmu,

2.6-3,2—0,8;

7. krama gabals, 2,1—1,7—1,1;
8. trauka lauzka, ar gludu virsmu,

2,0-2,6-0,7.

Mītnes kārta „t\" un uguns-

kurs:

9. trauka lauzka, iemala, ar gludu vir-

smu un podn. ripas svītrām, līkloka

raksti, 4,7—2,8—0,8;

10. tāpat, 2,6-3,4—0,9;

11. tāpat, 1,7—2,1—0,5;
12. tāpat, bez raksta, 2,7—2,5—0,7;
13. tāpat, rokas darbs, 3,1—3,0—0,8;

14. tāpat, ar podn. ripas svītrām, 5,2—

3,9-0,7;

15. tāpat, rokas darbs, 2,6—2,7—0,7;
16. tāpat, 4,1—3,7—1,0;
17. dzelzs īlens ar kāta atliekām, 14,7

garš;

18. bronzas viju gredzens, fragments,

caurm. 1,9 cm.;

19. divi br. mēlītes ar riņķīti, garums

3,3 cm.;

20. kaula gabals, ornamentēts ar punk-

tiņu rindu, galā caurumiņš, garums

4,2, plat. 1,4;

21. zobs;

23. trauka lauzka, ripas darbs, maz zvirg-

zdu, 2,8—2,4—0,4;

24. tāpat, 1,8—2,2—0,5.

Virs ugunskura:

22. bultas smailis ar kāsī saliektu ie-

dzītni, gar. 15,5, asmeņa pl. 3,6 cm.,

biez. 0,3 cm.;

Zem ugunskura:

23. trauka lauzka;

24. tāpat;

25. trauka lauzka, ar grumbuļainu vir-

. smu un zvirgzdiem, 3,8—-3,4—1,1;

26. tāpat, 3,5—2,6-1,1.

Maisītā kārta „n":

27. trauka lauzka, ar viļņu svītras rak-

stu, 3,0—2,2—0,7;

28. tāpat, ar negludu virsmu, 5,2—2,7—0,9;
29. tāpat, ar gludu virsmu, 3,4—2,7—0,7;

30. krama gabaliņš, 2,2;

30-a. dzelzs fragments, gar. 3,5 cm.;

31. māla trauka lauzka, 3,1—2,4—0,9.
Kārta „n" (augs. daļa):

32. br. mēlīte, ar iegravētu rakstu, 5,9;

33. br. mēlīte, ar izspiestu rakstu, 1,8;

34. sprādze, dzelzs, 5,7—2,4—0,3;
35. putna kauls, viens gals nodrāsts, 7,8.

Akmeņu sakrāvums „x":
36. trauku lauzka, ar gludenu virsmu,

ripas darbs, 8,2—4,1—0,9;
37. tāpat, malas fragm., 4,4—2,9—0,7;
38. tāpat, 6,4—3,5-0,9;

39. tāpat, 3,3—3,2—0,7;

40. tāpat, 4,6—4,7—0,7;

41. tāpat, 4,6—4,1—0,7;

42. tāpat, 4,8-4,8-0,9.
Kārtas

„9 >/', „-V':

43. trauka lauzka, ripas darbs, iemala,

7,3-3,8-0,7;

44. tāpat, 5,3—2,7—0,8;

45. tāpat, 4,2—2,5—0,9;
46. apdedzināta māla gabals, 3,0—2,8

-0,4;

47. balta māla trauka gabals, 6,3—2,1

-0,5;

48. dz. skrūve, gals nolūzis, ar galvu,

13,2 cm. gar.;

49. trauka lauzka ar gludu virsmu, ripas

darbs, bez ornāmenfa, 4,0—3,4—0,8;

50. tāpat, 3,0—2,9—0,8;

51. tāpat, ar viļņu rakstu, 2,3—1,5—0,4;

52. tāpat, bez ornāmenta, 2,5—2,1—1,0;

53. tāpat, daudz zvirgzdu, varbūt bez ri-

pas darināts, 4,5—4,4—0,6;

54. māla trauka malas fragments, ripas

darbs, 3,9—2,6—2,2;

55. tāpat, 3,0—3,4—0,8;

56. kauls, fragm., gar. 5,9;
'

57. māla trauka lauzka, ripas darbs, ma-

las fragm., 5,3—2,8—1,5;

58. tāpat, 5,7—2,3—1,5;

59. tāpat, ar glazētu iekšpusi, 5,9—3,7

-0,7.
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Tanīsakalnāizraktāssenlietas:Pl.ni(tr.„c)

Planšete III: Tranšeja „C".

Kārtas „>Ļ" un „y" (tranš. -
ziemeļgals):

*

1. Ungārijas naudiņa no 1680. gada;
2 zviedru XVIII. g. s. nauda, četr-

stūrains fragments;
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3. pīpja kāta fr., gaf. 4,4;

4. kalta nagla, bez galvas, gar. 5,0;

5. tāpat, ar galvu, gaf. 8,5;

6. br. mēlīte ar karēklīšiem, ornamen-

tēta, gar. 2,8, pl. 2,3;

7. br. mēlīte, gar. 3,8, pl. 1,6;

8. trauka drumsla, ar gludu virsmu,

2,0—1,8-0,4;
9. trauka lauzka ar gludu virsmu un

vidēju zvirgzdu piemaisījumu, 3,2—

2.4-0,9;

10. tāpat, ripas darbs, ar parallēlu svītru

rakstu, 2,6—1,7—0,5;

11. tāpat, bez raksta, 2,4—2,3—0,6;
12. tāpat, 2,7—1,5—0,8;

13. porcelāna gabaliņš ar baltu glazūru,

gar- 2,1;

14. stikla gabaliņš, gar. 0,1;

15. glazēta poda gabals, 2,7—1,3—0,7;

16. tāpat, ripas darbs bez glazūras, malas

fragm., 2,3—1,9—0,6;
17. tāpat, 2,4-2,2-0,7.

Ugunskurs:

18. nazis ar Tīku asmeni, bez kāta, dz.,

8.5—1,5—0,5;

19. naža spala fr., kauls, ar parallēlu
svītru rakstu, 6,9—1,4—0,5;

20. br. mēlīte, bojāta, ar izspiestu punktu
rindu rakstu, gar- 3,2;

21. pakavsakfas zvēru galviņa;
22. trauku lauzka ar gludu virsmu, ne-

daudz zvirgzdu, ripas darbs, 4,5—

3,5-1,1;
23. tāpat, malas fr., 3,7—3,6—1,0;
24. tāpat, 3,6-2,1-0,7;
25. tāpat, 3,5—2,6—0,8;

26. dz. fr., 3,7—2,1—0,3;

27. trauka drumsla, ripas darbs, 2,8—

2,5—0,7;

28. tāpat, 3,6—3,1—0,8;
29. tāpat, malas fr., 4,1—2,3—0,7;

30. tāpat, 2,3—2,3—0,8;

31. tāpat, nedaudz zvirgzdu, varbūt nav

ripas darbs, 6,0—3,9—2,2.
Kārtas „cļj

"
un „y" (tranš.

dienvidgals):
32. kalta nagla, bez galvas, gar. 5,9;

33. plakans ovāls dzelzs riņķis, gar-

-7,7, pl. 2,4;

34. zvārgulītis, br., 2,7 cm. caurmērā;

35. br. mēlīte ar piekariņiem, 3,1—1,9;
36. br. plāksnītes fr., 1,6—1,0;

.37., 38., 39.: trīs XIV. g. s. brakteāti;

40. trauka fr., ripas darbs, malas daļa,
ar gludu virsmu, 4,2—3,0—0,6;

41. tāpat, 4,4—3,4—0,9;

43. tāpat, malas fr., nav ripas darbs,

3,0—3,4—0,8;

44. tāpat, nav no malas, 4,1—3,9—0,7;

45. tāpat, dibena fr., 3,3—2,4—1,7.

Kārtas „y" un „t\":
46. dz. nazis, ar iedzītni, 16,7—2,0—0,7;

47. dz. aproce, ar zvērgalvas galu, puse

nolūzusi, 4,2—1,1—0,6;

4J3. br. viju gredzens, caurm. 2,6;

49. br. zvārgulīša fr., caurm. 1,9;

50. kauliņš, caururbts, caurm. 2,6;

51. kauls, caururbts, gar. 5,8;

52. kaļķakmens vārpstas skriemelis,

caurm. 4,2, biez. 1,0;

53. māla trauka lauzka, ar grumbuļainu
virsmu un vidēju kvarca graudu dau-

dzumu, rokas darbs, 6,2—4,3—1,5;
54. tāpat, 4,7-2,8—0,9;

55. tāpat, 4,7—3,9-2,3;

56. izkapts (?) fr., 4,2—2,8—0,4;

57. trauku lauzka, ar grumbuļ. virsmu,

ar zvirgzdu piemaisījumu, bez raksta,

3,7—2,5-0,4;

58. tāpat, ar gludu virsmu, ripas darbs,

ar viļņu svītras rakstu, nedaudz

zvirgzdu, 4,3—3,1—0,8;

59. tāpat, 2,3—2,3—0,7;

60. tāpat, ar dubultu viļņu svītras rak-

stu, 2,2—2,3—0,7;

61. tāpat, ar viļņu svītras rakstu, ripas
darbs, 3,0—3,2—0,7;

62. tāpat, bez ornāmenta, malas fr.,

5.3—3,2-0,6;
63. tāpat, ar dubultu viļņu svītras rak-

stu, 3,8—3,7—0,9;
64. tāpat, malas fr., bez ornāmenta,

6.4—4,7—0,7;
65. tāpat, 3,8—3,7—0,7;
66. tāpat, ar negludu virsmu, 3,5—3,4

-0,7;
67. tāpat, ar viļņu svītras rakstu, 3,5—

3,4—0,7;
68. tāpat, ar viļņu svītras un parallēlu

līniju rakstu, 2,8—2,3—1,8;

69. tāpat, ar viļņu svītras rakstu, 2,5—

2,0—0,7;

70. tāpat, malas fr., ar rakstu uz ma-

las virspuses, 4,5—2,3—0,8;
71. tāpat, ar viļņu svītras rakstu, 3,3—

2,9—0,7.
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Tanīsakalnāizraktāsssenlietas

Pl. IV (tr. „C")
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Planšete IV:

Tranšeja „C".

Zemnīca un kārta tieši

virs tās:

1. trauka lauzka, ar diezgan gludu vir-

smu un parallēlu svītru rakstu, 3,6—

3,2-0,9;

2. tāpat, 2,8—3,0—0,8;
3. tāpat, malas fr., ripas darbs, ar viļņu

svītras rakstu, 7,0—4,3—0,7;
4. tāpat, nav malas fr., ar gludu vir-

smu, 3,7—3,4—0,7;
5. tāpat, 2,7—2,5—0,6;

6. tāpat, 2,8—2,6—0,7;
7. tāpat, maz zvirgzdu, 3,8—3,3—1,0;

8. tāpat, ar diezgan gludu virsmu, 5,1 —

5,1—08;

9. trauka malas fr., ripas darbs, gluds,

3.5-3,4-0,6;

10. tāpat, 3,5—3,3—0,7;

11. tāpat,. 4,0—1,9—0,7;
12. tāpat, 3,8—2,5—0,7;

13. tāpat, nav no malas, 3,0—3,0—0,8;

14. trauka malas fr., ar gludu virsmu,

6,1—4,0-0,7;
liels trauka fr., ar vidēju zvirgzdu

daudzumu, nav ripas darbs, 8,6—6,5

-1,0;
16. tāpat, malas fr., gluds, 3,0—2,4—0,7;

17. tāss gabaliņš, gaj. 2,5;
18. trauka dibena fr., rokas darbs,

4.6—2,7—1,5;

19. tāpat, 4,5—3,6—1,3;

20. trauka fr., gluds, ar viļņu svītras

rakstu, 3,2—2,6—06;

21. trauka fr., ripas darbs, ar parallēlu

svītru rakstu, 2,8—2,6—0,8;
22. br. mēlīte, ar riņķīti un gravētu rak-

stu, gar. 5,7, pl. 1,9;

23. br. riņķīša fr., gar. 2,1;

24. gredzenā saliekta br. adatiņa,
caurm. 2,0;

25. br. pakavsaktiņa, ar puslodes pogu

galiem un auklasveidīgu loku, sa-

rūsējusi, viena galviņa nolauzta, caur-

mērs 3,3;

26. tāda pati, vesela, labi uzglabājusies,
loks tordēts, adata nolauzta, caurm.

2J;

27. sarūsējuši bronz. piekariņi, gar. 5,7,

pl. 2,0;

28. caururbts kauls, gar. 6,0;

29. br. plāksnīte, salocīta, ar izspiestu

rakstu, 3,1—2,2;

30. māla trauka fr., ar grumbu], virsmu,
daudz zvirgzdu, 6,1—3,8—1,2;

31. tāpat, 4,2—3,1—1,1;

32. tāpat, 3,8—2,9-1,1;

33. tāpat, 4,7—4,4—0,7;

34. tāpat, ar gludāku virsmu, 3,9—3,9

-1,1;

35. krāsains noglud. akmentiņš, gar. 2,1 ;

36. māla trauka malas fr., ripas darbs,

ar gludu virsmu, 2,7—2,2—0,6;

37. tāpat, nav malas fr., gar. 3,0—,

pl. 0,9;

38. tāpat, 3,7—3,4—0,7;
39. tāpat, 2,6—2,3—0,6;
40. tāpat, 4,4—3,3—0,8;
41. tāpat, 4,2—3,8-0,7.

42. tāpat, ar viļņu svītras rakstu, 2,4—

. 2,3-0,6;

43. tāpat, 3,1—2,9-0,6;

44. tāpat, 3,8—3,5—0,7;

45. tāpat, bez ornāmenta, 3,9—2,3—0,6;

46. tāpat, nav no malas, ar svītru rakstu,

2,2—2,2—0,7;

47. tāpat, 3,2—2,3—0,8;

48. tāpat, ar gludu virsmu, nav ripas

darbs, 3,7—3,7—0,8;

49. tāpat, malas fr., ripas darbs, 4,0—3,1

-0,7;

50. tāpat, 4,0—3,3—0,9;

51. tāpat, 3,7—3,2-0,8;
52. tāpat, trauka dibena fr., 3,8—2,8—1,2;

53. trauka fragm., ar gludu virsmu,

2,6—2,5-0,6;

54. tāpat, 6,7—5,8—0,8;

55. trauka dibena fragm., 4,7—1,9—1,8;

56. trauka fr., ripas darbs, gluds, 6,6—

5,1—0,8.
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Tanīsakalnā izraktāssenlietas:Pl.V(tr.„B")

Planšete V:

Tranšeja „B".

Kārtas „X" un „<ļj":
1. dz. nagla, kalta, ar galvu, gar. 6,6;
2. tāda pat, 4,7;

3. trauka lauzka, ar glazētu virsmu,

3,7-2,6—0,7;
4. tāpat, malas fr., 2,8—2,6—0,6;
5. tāpat, 4,1—2,8—0,7;

6. nogludināts akmens gabals, 4,0—2,9

-0,8;
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7. poda malas fr., 2,4—2,4—0,6;

8. tāpat, nav malas fr., 3,6—2,3—1,0;

9. māla trauka fr., gaiša māla, ripas

darbs. 3,2—2,2—1,0;

10. tāpat, no tumša māla, 2,8—2,3—0,8;

11. tāpat, ar glazētu, rievotu virsmu,

2,3—2,7—0,5;

12. saliekta dzelzs stiepule, caurm. 1,7;

13. dz. nazis ar iedzītni un taisnu mu-

guru, gar. 17,0, pl. 2,2, biez. 0,4;

14. tāds pat nazis, 17,3—1,8—0,3;

15. saliecama naža asmens, ar izliektu

galu, 11,4—1,4-0,3;

16. br. plāksnīte ar caurumiņu, gar. 2,0,

pl. 0,9;

17. br. mēlīte, gar. 2,1, pl. 1,3;

18. māla trauka fr., ar nelielu zvirgzdu
daudzumu un gludenu virsmu, 5,2—

3,3—0,8;
18-a. tāpat, ar gludu virsmu, 4,6—2,7

-0,7;

19. mala trauka fr., ar baltu glazūru,

3,6-1,2-0,6;

20. tāpat, 2,1—1,9-0,3;

21. māla tr. lauzka, neglazēta, ar glu-
du virsmu, 4,1—3,0—0,9;

22. tāpat, 4,2—2,5-1,0;

22-a. tāpat, zema trauka fr., gar. 4,7,

augst. 3,7, biez. 0,8;
22-b. br. zvārgulītis, caurm. 1,2.

Kārtas „y" un „T\" :
23. māla trauka fr., ar ļoti grumbuļainu

virsmu, daudz zvirgzdu, 6,0—4,2—1,4;
24. tāpat, 3,1—2,9-0,9;

25. tāpat, tik ar gludāku virsmu, ma-

las fr., 3,2—3,1—1,1;
26. tāpat, nav malas fr., 3,5—3,5—0,8;
27. tāpat, malas fr., ar viļņu svītras rak-

stu, 2,2—2,0—0,5;

28. tāpat, nav no malas, bez raksta,

3,2-1,5-0,6;

29. dzelzs durklis, 44,4 garš, 2,4 resn.;

30. dz. nazītis, ar iedzītni, 8,8—1,5—0,4;

31. br. važiņas fr., gar. 2,6;

32. br. mēlīte, gar. 4,4, pl. 1,4;

33. tāpat, 2,3—1,0;

34. tāpat, 2,7—1,1;

35. apkaluma plāksnītes fr., ar izspiestu

ornāmentu, gar. 1,7—1,3;

36. viju gredzena fr., caurm. 2,4;

37. aproce, ar segmenta griezumu, gali

pamīšus, caurm. 5,6, p1at. 0,5, biez.o,3;
38. puse no četrstūraina, caururbta ak-

mentiņa, gar. 2,3, biez. 0,8;
39. poda malas fr., ar gludu virsmu, ri-

pas darbs, 9,3—4,7—0,7;
40. tāpat, nav no malas, ar viļņu svītras

rakstu, 5,6—4,7—0,7;

41. trauka malas gabals, gluds, 3,3 —

3,2-0,7;

42. tāpat, ar parallēlām svītrām, 5,9—

4,8—0,7;

43. tāpat, nav no malas, 4,6—4,1—0,4;
44. malas gabals, bez raksta, 6,5 —3,1

-0,4;

45. tāpat, 3,4—3,4—0,7;

46. tāpat, 3,5—2,7—0,6;

47. tāpat, 3,3-3,1-0,6;

48. poda dibena fr., 5,8—5,5—1,0;
49. trauka fr., ar gludu virsmu, 3,5—

2,4-0,6;

50. tāpat, 4,4—2,7—0,7;

51. tāpat, malas fr., ar viļņu svītras rak-

stu, 2,4—1,5-0,5;
52. tāpat, bez raksta, 2,9—1,8--0,7;

53. tāpat, 2,8—1,9—0,7;

54. tāpat, ar parallēlu svītru rakstu,

2,2—1,4-0,7.
Celtne:

55. lauzka, nav no malas, ar nelīdzenu

virsmu, bez raksta, 4,4—4,4—0,5;

56. tāpat, 3,9-3,9-0,9;
57. trauka dibena gabals, 6,7—4,8—1,1;
58. poda malas fr., ar gludu virsmu, bez

raksta, 3,7—2,6—0,9;

59. tāpat, 1,9—1,7-0,6;

60. trauka malas fr., ar gludu virsmu,

ripas (?) darbs, 5,0—2,6—0,8;

61. tāpat, ripas darbs, ar gludu virsmu,

5,1—4,5-0,6;

62. tāpat, 5,1—2,6—0,5;

63. tāpat, 3,3-2,8-0,7;

64. tāpat, 2,8—1,8—0,6;
65. tāpat, 4,1—3,3—0,6;

66. tāpat, 2,8—2,3—0,4;
67. tāpat, 4,5—2,6—0,6;

68. dzelzs riņķītis, caurm. 1,2.
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Tanīsakalnā izraktāssenlietas:Pl.vi(tr.„D")

Planšete VI:

Tranšeja „D".

Kārta „<ļ)ļ ":
1. dz. nagla, ar galvu, kaifa, gar. 11,0;
2. māla trauka lauzka, ar dzeltenu gla-

zūru, 3,8—3,2—0,8;

3. Krievijas 3 kap. gabals no 1897. g.;

4. sudraba zvārgulītis, caurm. 1,3;

5. pudeles dibena gabals;
6. tērauda plāksnes daļa, 5,9—4,0—0,4;

7. poda gabals ar gludu virsmu, bez

zvirgzdiem, 5,8—3,2—0,8;
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Kārta „-ķ 2
«:

8. Ernesta Johanna Birona šiliņš no

1763. g. ar uzrakstu „Moneta Li-

voestonica";

9. dz. sprādze, ovāla, bez adatas, caurm.

4,0 un 3,3;

10. sprādze, dz., caurm. 3,0 un 1,2;

11. dz. nagla ar galvu, kalta, gar. 3,5;

12. tāpat, gar. 4,6;

13. tāpat, gar. 7,5;

14. tāpat, gar. 11,4;

15. dz. sprādze, caurumota, gar. 6,8,

pl. 0,3;

16. dz. skārda gabals, saliekts, 4,3—3,7;
17. sīks br. riņķītis, caurm. 0,8;

18. poda gabals, bez zvirgzdiem, 3,1 —

2,8-1,3;

19. tāpat, ar viļņotu, gludu virsmu,

3,7—3,2-0,4;

20. pīpja kāta fr., gar. 2,4;

21. dz. lodīte, garena, caurm. 2,4 un 1,6;

22. dz. plāksnīte, gar. 3,8, pl. 2,5;

23. stikla gabals, 3,3—2,0—0,2;
24. dz. gabaliņš, gar. 3,5;

25. dz. plāksnīte, 4,0—3,3;
26. poda malas fr., ripas . darbs, ar

zvirgzdu piejaukumu, 3,3—2,4—0,5;
27. br. apkaluma plāksnīte, ar gravētu

rakstu, gar. 1,7, pl. 0,6.

Kārta „X":
28. dz. nagla, ar galvu, kalta, gar. 10,3;

29. tāpat, gar. 6,1;

30. tāpat, gar. 7,1;

31. tāpat, gar. 6,8;

32. dz. nagla, bez galvas, gar. 6,6;
33. dz. bultas smailis, ar uzmavu,

gar. 7,3;

34. dz. bultas smailis, ar iedzītni,

gar- 6,1;

35. tāpat, gar. 4,3;

36. sprādze, garena, ar adatu, gar- 4,7,

pl. 3,3;

37. dz. riņķis, caurm. 3,8;
38. tāpat, ovāls, bez adatas, caurmērs

4,8 un 3,3;

39. dz. plāksne, gar. 6,6, pl. 3,4;

40. apstrādāts kaula fr., gar-8,5, pl. 1,6;
41. saliekts stiepules gabals;
42. br. nesaliekta saktiņa ar rozetvei-

dīgiem galiem, tordēta, gar. 7,4;

43. br. adata, ar satinumu rezgalī,

gar. 12,4;

44. caururbts kaula skriemelītis;

45. br. stienītis, atkapātiem galiem, gar.

8,9, pl. 0,7, biez. 0,3;

46. br. plāksnīte, bojāta, gaf. 3,1, pi. 2,5;

47. tāpat, saliekta, gar. 3,0, p[. 1,2;

48. dz. riņķītis, caurm. 2,6;

49. dz. mēlīte, ar austiņu, gar. 5,1,

pl. 2,2;

50. tāpat, gar. 5,3, pl. 2,3;

51. dz. plāksnīte, gaf. 2,2, pl. 1,8;

52. br. aproces fr., ar gravētu rakstu,

gar. 4,1, pl. 2,8;

53. br. skārda gabals, bojāts, gaj\ 6,7,

pl. 4,3;

54. tāpat, gar. 2,0, pl. 1,1;

55. māla trauka malas fr., ripas darbs,

nedaudz zvirgzdu, 8,8—4,3—0,8;
56. tāpat, dibena gabals, 5,4—3,9—1,5;
57. lauzka, ar viļņu un parallēlu svītru

rakstu, 4,3—3,8—0,7;

58. tāpat, malas fragments, ar rakstu uz

malas ieikšpuses, 3,4—2,5—0,6;

59. dz. naglas fr., bez galvas, gaj. 5,5;

60. tr. lauzka, ar gludu v., nedaudz

zvirgzdu, 3,1—2,6—0,6;

61. tāpat, ar parall. svītru rakstu,

3,2—2,0-0,8;
62. tāpat, no malas, bez orn., 2,7—2,0

-0,9;

63. tāpat, ripas darbs, ar viļņu svītras

rakstu, 7,5-4,5-0,7;

64. tāpat, malas fr., ar rakstu uz malas,

3.8-2,5-0,5;

65. trauka malas fr., bez raksta, 4,7—

3,0-1,0;

66. tr. lauzka, ripas d., bez zvirgzdiem,

ar viļņotu virspusi un brūnu glazūru,

4,7-3,4-0,6;
67. tāpat, 6,2—5,1—0,6;

68. trauka lauzka, ar zvirgzdiem, ripas
darbs, ar viļņu svītras rakstu, un

parallēlām svītrām, 7,1—1,8—1,0;
69. tāpat, bez orn., 3,8—3,4—0,7;
70. tāpat, 3,0—2,8—0,7;

71. tāpat, malas gabals, gluds, bez orn.,

6.9—4,3—0,7;

72. trauka lauzka, kā Nr. 66; 5,3—3,7

-0,4;

73. tāpat, 6,9-5,6—0,6;

74. tāpat, 6,2—2,8—0,5.
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Tanīsakalnāizraktāssenlietas:Pl.vu(tr.„D")
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Planšete VII:

Tranšeja „D".

Kārta „y":
1. dz. nazis, ar iedzītni un taisnu mu-

guru, 16,4—1,6—0,6;

2. tāpat, 16,8—1,8—0,6;

3. tāpat, ar ieliektu muguru, 15,5—1,7

-0,5;

4. tāpat, 14,2—1,6—0,6;
5. dz. stīpas fr., 10,5—1,8—0,3;
6. dz. nazis, kokā ierūsējis, 13,1—3,0

—0,6;

7. dz. nagla, ar plakanu galvu un no-

lauztu galu, gar. 12,2, resn. 1,1;

8. šifera plāksnīte, gaj. 15,0, pl. 4,4;
9. dz. nagla, ar galvu, kalta, gar. 6,5;

10. tāpat, bez galvas, gar. 6,3;
11. tāpat, ar galvu, gar. 7,5;

12. dz. riņķis, caurm. 5,6;

13. tāpat, caurm. 5,7;

14. dz. apkalums, saliekts, ar caurumiem

galos, gar. 6,3;

15. dz. divpusīgs cirvis, ar četrstūrainu

kāta caurumu, galos tievāks; katrā

pusē galos iecirsti krustiņi, gaj. 9,1,

pl. galos 3,6, biez. vidū 2,6;

16. dz. adata, ar galvā iekārtu riņķi,

gar. 11,3;

17. dz. fragments, gar. 5,3;

18. dz. grieznis, gar. 11,8;

19. br. apkaluma plāksnīte, gar. 3,3,

pl. 2,8;

20. iripasveidīgs dz. apkalums, ar pogu,

caurumots, caurm. 3,8;

21. dz. fragments, gar. 3,9, pl. 1,9;

22. dz. naglas galva, caurm. 1,9;

23. dz. fragments, gar. 3,6;

24. ibr. mēlīte, ar izspiestu rakstu, gar.

4,9-1,7;

25. tāpat, fragmentāra, 4,0—1,5;

26. tāpat, 4,1—1,3;

27. zvārgulītis, pie br. āķa, gaf. 4,4,

caurm. 1,4;

28. br. plāksnītes fr., gar. 1,7;

29. br. mēlīte, ar caurumiņos iekārtiem

riņķīsiem, gar. 3,2, pl. 1,6;

30. naža iedzītnis, gar. 7,6, pl. 1,9;

31. dz. rūsas gabals;

32. dz. naglas fr., gar. 4,1;

33. dz. rūsas gabals;
34. krama gab., gar- 3,7—2,2—1,6;

35. iemauktu dzelzs, ar riņķī saliektiem

galiem, gar. 16,6;

36. dz. cemme, saliekta, gar. 4,8;

37. dz. fragments, 3,0;

38. bultas smaiļa fragments, ar uzmavu,

gar. 5,4; *

39. dz. fragments, gar. 3,0;

40. tāpat, 4,0;
41. nagla, saliekta bez galvas,

caurm. 3,8;

42. >

43. > trīs XIV. g. s. brakteāti;

44. »

45. br. plāksnīte, bojāta, 2,8—2,2.
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Planšete VIII:

Tranšeja „D".

1. māla trauka lauzka, malas fr., ne-

daudz zvirgzdu, ar viļņu svītras rak-

stu un bedrītēm ornamentētu malas

virsmu, ripas darbs, 8,7—3,8—0,9;

2. tāpat, bez malas virsas raksta,

8,0—3,7-0,9;

3. tāpat, uz malas viļņu svītras raksts,

7,7—3,5-0,7;

4. tāpat, 10,9—3,4—1,0;.
5. tāpat, 6,5-3,5-0,9;

6. tāpat, bez malas orn., 8,3—3,3—0,8;

7. tāpat, gandrīz no malas, ar viļņu
svītras rakstu, 5,4—4,9—0,7;

8. tāpat, malas gabals, bez om., 5,5—

2,7—0,8;

9. tāpat, 4,1—3,4—0,8;

10. tāpat, ar orn., 6,0—5,4—0,5;

11. trauka lauzka, ar gludu virsmu, lielu

vēderu, malas fr., 11,5—6,5—0,8;
12. tāpat, 5,2-4,4—0,9;

13. tāpat, 5,1—4,4—0,7;

14. tāpat, ar zemu iemalu, 6,7—3,9 —0,8;

15. trauka lauzka, ar gludu virsmu, 8,6—

-4,6-0,9;

16. tāpat, ar zemu plānu malu, 7,1—5,0

-1,4;

17. tāpat, ar augstāku malu, 4,0—3,2—0,9;

18. tāpat, 5,9—4,1-0,7;

19. tāpat, nav no malas, ar viļņu svītras

rakstu, 3,8—2,9—0,8;

20. tāpat, malas gabals, bez orn., 4,7—

3,3-1,0;

21. tāpat, nav no malas, 6,8—6,2—0,7;

22. tāpat, 5,5—3,2—0,9;

23. tāpat, malas fr., 4,2—2,5—0,7;

24. tāpat, nav no maras, ar viļņu svītras

rakstu, 2,9—2,7—0,6;

25. trauka lauzka, ar zemu malu, bez rak-

sta, 4,0—2,1—0,5;
26. tāpat, 4,6—3,2—0,8;

27. krama šķembele, 3,0—2,8—0,8;
28. poda fr., iemala nodrupusi, gluds,

4.1-3,2-1,0;

29. māla trauka dibena gabals, iekšpuse

viļņota, labi dedzināts, bez zvirg-

zdiem, augst. 5,0, plat. 6,7, biez. 0,5;

30. māla trauka dibena gabals, ar zvirg-

zdu piemaisījumu, vājāk apdedzināts,
liekas rokas darbs, bez ornāmenta,

7.2-6,1-2,3;

31. tāpat, 6,8-4,3—0,8;
32. tāpat, 5,8—5,7—1,1.



76

Tanīsakalnāizraktāssenlietas

Pl. IX (tr. „D")



77

Planšete IX:

Tranšeja „D".

Krāsns:

1. Māla poda malas fr., ar viļņu svī-

tras rakstu, iemala ar iespiestu svītru

rakstu, 6,9—4,1—1,9;

2. XIV. g. s. brakteāts;
3. dzelzs gabals, salūzis, gar. 8,1 ;

4. dz. plāksnīte, 4,8X1,1;
5. br. stienītis, profilēts, gaf. 5,0;

6. br. plāksnīte ar izspiestu ornāmentu,

3,8X1,3;

7. dz. kāsītis ar riņķi galā, gar. 7,9.

Celtne „B":

8. br. mēlīte, ar izspiestu rakstu,

5,1—1,6;

9. tāpat, 4,5X1,6;
10. br. āķītis, gar. 2,2;

11. apstrādāts bronzas gabaliņš, gar. 4,3;
12. tāpat, gar. 3,0;

13. naglas fr., bez garvas, gar. 5,0;

14. dz. pulka ar aci, gar. 10,8;

15. tāpat, bez riņķa, gar. 10,8;
16. dz. nazis, daļa asmens nolūzusi,

9,1-1,7-0,7;

17. dz. pulka, gar. 11,2;

18. dz. nagla, ar lielu galvu, gar. 8,7;

19. tāpat, ar mazāku galvu, gar. 7,8;

20. tāpat, ar lielu galvu, gar. 7,0;

21. dz. eņģe, gar. 12,8, kāša augst. 6,8;

22. dz. naglas fr., bez galvas, gar. 4,3;

23. tāpat, 3,4;

24. tāpat, 3,5;

25. dz. fragments, gaj. 4,0;

26. dz. fragments, saliekts, gar. 5,1 ;
27. dz. plāksnīte, 4,3X1,6;

28. tāpat, 2,9X1,6;

29. tāpat, gar. 2,4;

30. kaula skriemelis, ar caururbtu vidu,

caurmērs 4,7;

31. dz. priekšmets, fr., 2,7;

32. dz. plāksnīte, 2,5X1,5;

33. poda fr., ar gludu virsmu, nedaudz

zvirgzdu, bez omām., 3,5 —3,4—0,9;

34. tāpat, 3,2—3,2—0,7;

35. tāpat, malas daļa, 2,8—2,6—0,8;

36. tāpat, dibena gabals, 4,9—4,9—1,1;

37. tāpat, siena, 5,3—5,0—1,0;

38. tāpat, 3,8—4,2—0,8.

Celtne „C":

39. māla trauka fr., gluds, 4,0—3,8—0,8;

40. dz. nagla, ar galvu, kalta, 3,8;

41. tāpat, 4,2;

42. trauka fr., gluds, 4,7—3,1-1,1.

Māla kārta „co":

43. trauka malas fr., ar augstu malu, bez

raksta, 9,8—4,3—1,0;

44. poda gabals, no gaiša māla, bez

zvirgzdu piemaisījuma, ar gludu vir-

smu, 4,0—3,4;

45. tāds pat, 3,6—2,5—0,7.
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Planšete X:

Tranšeja „D".

Kārta „<p":
1. Māla trauka lauzka, ar zemu

daudz zvirgzdu, ripas darbs, 6,8—

5,7—1,5;

2. vienasmeņa zobeņa fr., 6,5—4,8—0,7:

3. māla poda lauzka, 3,0—2,8—0,7;

4. zobeņa fr., 10,8—3,7—0,5.

Celtne
„? ":

5. br. zvārgulis, caurm. 2,6;

6. br. stiepules gabaliņš, saliekts, 6,0;

7. māla trauka drumsla, ar gludu vir-

smu, 2,2—1,1—0,7;
8. tāpat, 2,5—1,5—0,6;

9. māla poda dibena fragments, ar viļ-
ņotu iekšpusi, labi dedzināts, bez

zvirgzdu piemaisījuma, augstums 5,3,

pl. 7,6, biez. 0,5;

Kārta „n":

10. br. pakavsakts, ar puslodes pogas

galiem, diam. 2,9;

11. br. pakavsakts fragments, ar zvēra

galviņu, gar. 3,8;

12. neapstrādāts, tikko izliets br. zvār-

gulis (?), gar. 4,1;

13. br. adata, saliekta, gaj. 4,5;

14. dz. nazis, ar iedzītni un taisnu mu-

guru, gals nolauzts, 12,0—2,1—0,6;

15. dz. naža fr., 7,0—1,7—0,6;

16. dz. āķītis, gaf. 3,2;

17. dz. plāksnītes fr., 4,0—2,4;

18. dz. priekšmeta fr., 3,1—3,1—1,8;

19. māla trauka malas fr., nedaudz zvirg-

zdu, ar gludu virsmu, ripas darbs,

3,4-2,7-0,8;

20. dz. fr., 3,3;

21. apstrādāts kaula gabals, 21,2—2,4

0,9.

Celtne
„? ":

22. māla trauka malas fr., ar gludu vir-

smu, ripas darbs, ar zvirgzdu pie-

jaukumu, 5,5—4,7—0,8;

23. tāpat, 3,3—2,1—0,7;
24. tāpat, nav no malas, 3,9 —3,9—1,1;

25. tāpat, malas daļa, 5,8—3,4—0,8;
26. māla trauka malas fr., 7,8—4,3—0,8;

27. tāpat, 3,4—3,2—0,7;
28. tāpat, 4,3-2,4-0,6;

29. tāpat, nav no malas, ar viļņu svītru

rakstu, 4,5—4,3—0,7;

30. tāpat, malas gabals, bez raksta,

3,2-4,7-0,7;

31. tāpat, 6,0—4,2-0,9;

32. tāpat, 3,2—2,7—0,6;
33. tāpat, 6,8-4,1-0,7;
34. māla trauka gabals, bez zvirgzdiem,

ar gludu virsmu, labi dedzināts, 3,3 —

2,4—0,6;

35. māla trauka lauzka, ar zvirgzdiem,

ar gludu virspusi un svītrām izrak-

stītu malas iekšpusi, 4,9—3,3—0,7;

36. tāpat, ar viļņu svītru rakstu, 5,9—

—4,0-0,5;

37. trauka fr., gluds, 5,9—3,2—0,8;
38. trauka malas fr., bez raksta, 4,5—

2,6—0,8;

39. tāpat, tikai ne no malas, 4,2—3,6

-0,9;

40. tāpat, 4,9—3,8-0,8;

41. tāpat, 3,6—2,9—0,7.
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Planšete XI:

Tranšeja ~D".

Celtne „pagrabs":
1. Kaula skriemelītis, caurums vidū,

diam. 3,7;

2. apdegusi koka skaida, gaj. 5,4;

3. kaula adata, bez acs, gar. 5,8;

4. tāpat, 3,7;

5. br. vijiņa, gar. 1,8;

6. br. mēlīte ar riņķīti tajā, 3,7X2,3;

7. stikla pērlīte, diam. 0,7;

8. br. plāksnīte, 1,7X0,6;
9. māla trauka malas fr., ar gludu vir-

smu un zvirgzdiem, ripas darbs, 4,5—

3,9-1,0;

10. tāpat, 5,2—3,2—0,9;

11. tāpat, tikai nav malas daļa, 5,5 —

4,7-0,6;

12. tāpat, 7,0—4,6-0,5;

13. tāpat, ar viļņu svītru rakstu, 4,3—

3,6-0,7;

14. tāpat, bez raksta, 4,6—3,8—0,6;

15. tāpat, bez raksta, 4,2—3,6—0,8;

16. tāpat, 4,7—2,6—0,5;

17. tāpat, malas fr., 4,0—2,3—0,6;

18. tāpat, 2,8—2,3-0,7;

19. tāpat, nav no malas, 3,0—3,3—0,5;

20. tāpat, 3,5—2,7—0,6;
21. tāpat, ar viļņu svītras rakstu, 3,4--

-2,4—0,6;
22. tāpat, 3,0—2,1—0,5;

23. tāpat, 2,9—2,6-0,8;
24. tāpat, 3,1—2,8—0,6;

25. tāpat, 3,1—2,3—0,7;
26. bērza tāss gabals, ar griezuma pazī-

mēm, 7,6X5,5;

27. tāpat, gar. 5,8;

28. apstrādātas ādas fr., gaf. 9,4;

29. siksniņa, gar. 8,4;

30. tāpat, gar. 8,8;

31. tāpat, gar. 5,5;

32. ādas gabals, 6,1X4,3;

33. siksniņa, saliekta;

34. ādas atgriezums, gar. 5,7;

35. tāpat;
36. tāpat, 4,6X3,3;
37. siksniņa, saliekta, gar. 8,4;

38. ādas gabals, 10,3—1,9;

39. tāss gabals, 11,0X5,3;

40. ādas gabaliņš, 6,0X3,2;

41. tāpat, 5,1X4,2.
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Planšete XII:

Tranšejas „D", „E", „F" un ~o'-.

Tranšeja „E":

1. māla trauka gabals ar nedaudz zvirg-

zdiem, ripas darbs, ar gludu virsmu,

5,6—3,4-0,8;

2. tāpat, 3,6—2,8-0,7;

3. kaula gabals, gaj. 7,7.

Tranšeja „F":

4. māla poda malas gabals, ar brūnu

glazūru, bez zvirgzd., 4,3—1,8—0,4;

5. kāda dzīvnieka zobs, gar. 3,8;

6. stikla gabaliņš, biez. 0,15;

7. tāpat, biez. 0,2;

8. kaltas dz. naglas fr., gaf. 4,0;

9. tāpat, gar. 7,3;

10. māla poda mala, bez zvirgzdiem, ar

gludu virsmu, 3,8—3,0—0,7;

11. tāpat, nav no malas, 3,3—3,2—0,4;

12. tāpat, 5,3—3,3—0,6;
13. tāpat, dibena fr., 3,2—2,5—0,3;
14. balta māla pīpes kāts, gar. 8,1;

15. trauka fr., kā Nr. 10; 3,8—2,7-0,6;

16. tāpat, 3,8—3,7-1,0;
17. tāpat, 2,6-2,3-0,6;

18. tāpat, 3,6—3,0—0,3.

Tranšeja „G":

19. māla trauka fr., ar gludu virsmu,

bez zvirgzdiem, ripas darbs, 3,6—

3,2-0,5;

20. stikla gabals, biez. 0,3;

21. māla trauka gabals, ar rievotu vir-

smu, 3,3—3,3-0,7;

22. dz. pulka, četrstūraina, 7,2—1,5—1,4.

Tranšeja „D", kārta „y
«

:

23. akmens āmurs, salūzis.





IZRAKUMU FOTOGRĀFISKIE ATTĒLI





Fot. att. 2. Raunas Tanīsa kalna plakums (no ziem.-austrumiem).

Fot. att. 1. Raunas Tanīsa kalns (no dienv.-rietumiem).



Fot.

att.
3.

Celtne
5"

tranšejā
„A".

Fot.

att.
4.

Celtne
À"

tranšejā
„A«,



Fot.

att.
7.

Akmeņa

sakr''avums
„x"

tranšeja
„A".

Fot.

att.

5.

Celtne
„Ç"

tranšejā
„A"



Fot. att. 6. Celtne „a" tranšejā „A«.

Fot. att. 8. Stāvkoku žoga paliekas tranšejā „A" (virs celtnes "O" un sakrāvuma "t" ).



Fot. att. 9. Aizžogojuma mietu paliekas tranšejā „A".

Fot. att. 10. Miets tranšejā „A".

Fot. att. 11. Pavardu vietas tranšejā „C".



Fot. att. 12. Zemnīca tranšejā „C".

Fot. att. 13. Akmeņi zemnīcas dibenā(tranšeja „C").



Fot. att. 14. Kārtas „X" celtnes „B«, „C" un „D« tranšejā „D«.

Fot. att. 15. Celtne „p" tranšejā „D".



Fot. att. 16. Celtnes „p" virsējais baļķu klāsts tranšejā „D".

Fot. att. 17. Celtnes „p" baļķu klāsti tranšejā „D".



Fot. att. 18. Celtnes "p" apakšējais baļķu klāsts tranšejā „D".

Fot. att. 19. Baļķis celtne "p" starp abiem klāstiem (tranšejā „D").



Fot. att. 20. Baļķis celtne "p" starp abiem klāstiem (tranšejā „D").

Fot. att. 21. Baļķi (apaļais un aptēstie) celtnē „p" starp abiem klāstiem (tranšejā „D").



Fot. att. 22. Telpa („pagrabs") celtnē "p" tranšejā „D"

Fot. att. 23. Grīda celtne „p", „pagrabā" (tranšejā „D«).





GRIEZUMI UN PLĀNI





ZĪM. I. RAUNAS TANĪSA KALNA

PLĀNS .



Zīm. III. Tanīsa kalnā izraktās tranšejas.



Zīm.X. Tranšejas „B" griezums (daļa starp tranš. „A" un „C", ziemeļu mala).

Zīm. IV. Tranšejas „A" griezums (austrumu mala).



Zīm. V. Tranšeja „A"

Zīmējumos atzīmētie skaitļi rāda dziļumu (metros)



Zīm. VI. Celtne „a" un akmeņu sakrāvums „x" tranšejā „A".



Zīm. VII Tranšeja „C" (plāns)



Zīm. VIII. Zemnīca tranšejā „C".



Zīm. IX. Celtne tranšejā „B"



Zīm. XII. Kārtas "8" celtnes tranšejā „D".



Zīm. XVII. Pagraba grīda celtnē „p".

Zīm. XVI. Celtnes „p" apakšējais baļķu klāsts (tranšejā „D").










	Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā 1927. gadā���������������
	FRONT
	Cover page
	ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES
	Title

	MAIN
	SATURA RADĪTĀJS�⡉摥湴楴��ᄁ��
	MŪSU PILSKALNI�����
	TANĪSA KALNĀ IZDARĪTIE IZRAKUMI UN KONSTATĒTO MĪTNES SLĀŅA KĀRTU DATĒJUMS���������������������������������������������
	TANĪSĀ KALNA IZRAKUMOS ATRASTIE KOKI����������
	TANĪSA KALNĀ ATRAKTAS CELTNES�İ㐵ガ���
	TANĪSA KALNĀ IZRAKTIE KAULI����������
	TANĪSA KALNĀ IZRAKTO SENLIETU SARAKSTS�������
	IZRAKUMU FOTOGRĀFISKIE ATTĒLI�������䃃�
	GRIEZUMI UN PLĀNI�⃗��


	Illustrations
	Zim. II. Tanīsa kalns ar tuvāko apkaimi����������
	Zīm. XIII. Krāsns „D" griezums.����������
	Zīm. XV-a. Celtnes „q" virsēja klāsta griezums (klāsta neliela daļa — 0,75 m., zīmēta pec doc A. Teikmaņa aizrādījumiem).��������������������������������������������������
	Zīm. XV-b. Celtnes „p" apakšēja klāsta griezums (zīmēts pec doc. A. Teikmaņa aizrādījumiem).����������������������������������������
	Fot. 24. Celtnes „p" virsēja klāsta konstatētais aptēstais koks.��������������䀦��
	Fot. att. 25. Celtnes „p" virsēja klāstāa novērota aptēsta koka griezums�������������������������
	Zīm. 18. Guļkoku un akmeņu nocietinājuma rekonstrukcija�〶�������������䀰�
	Zīm. 19. Celtne „p" tranšeja „D" (rekonstrukcija)�����
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas�ꀺ�����������
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas���������������
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas: Pl. ni (tr. „c )���������������
	Tanīsa kalnā izraktāss senlietas���������������
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas: Pl. V (tr. „B")���������������
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas: Pl. vi (tr. „D")���������������
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas: Pl. vu (tr. „D")�悔��������䄁�က�
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas����Ā�Ⴑ���
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas���������������
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas����Ā�ビ���
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas�����ヤ�����
	Tanīsa kalnā izraktās senlietas���������������
	Untitled
	Fot. att. 1. Raunas Tanīsa kalns (no dienv.-rietumiem).�����
	Fot. att. 2. Raunas Tanīsa kalna plakums (no ziem.-austrumiem).�����
	Fot. att. 3. Celtne 5" tranšejā „A".���
	Fot. att. 4. Celtne À" tranšejā „A«,���
	Fot. att. 7. Akmeņa sakr''avums „x" tranšeja „A".�����
	Fot. att. 5. Celtne „Ç" tranšejā „A"�����
	Fot. att. 6. Celtne „a" tranšejā „A«.�����
	Fot. att. 8. Stāvkoku žoga paliekas tranšejā „A" (virs celtnes "O" un sakrāvuma "t" ).������������
	Fot. att. 9. Aizžogojuma mietu paliekas tranšejā „A".�����
	Fot. att. 10. Miets tranšejā „A".��　炉�
	Fot. att. 11. Pavardu vietas tranšejā „C".�����
	Fot. att. 12. Zemnīca tranšejā „C".�傥����
	Fot. att. 13. Akmeņi zemnīcas dibenā (tranšeja „C").�����������
	Fot. att. 14. Kārtas „X" celtnes „B«, „C" un „D« tranšejā „D«.����������
	Fot. att. 15. Celtne „p" tranšejā „D".�����
	Fot. att. 16. Celtnes „p" virsējais baļķu klāsts tranšejā „D".�������������������������
	Fot. att. 17. Celtnes „p" baļķu klāsti tranšejā „D".�ranšejā „A" (virs c
	Fot. att. 18. Celtnes "p" apakšējais baļķu klāsts tranšejā „D".�������������������������
	Fot. att. 19. Baļķis celtne "p" starp abiem klāstiem (tranšejā „D").��������������������
	Fot. att. 20. Baļķis celtne "p" starp abiem klāstiem (tranšejā „D").��―������������Ā�
	Fot. att. 21. Baļķi (apaļais un aptēstie) celtnē „p" starp abiem klāstiem (tranšejā „D").�����������������������������������
	Fot. att. 22. Telpa („pagrabs") celtnē "p" tranšejā „D"�������Ā��
	Fot. att. 23. Grīda celtne „p", „pagrabā" (tranšejā „D«).���������������
	ZĪM. I. RAUNAS TANĪSA KALNA PLĀNS .����������큚�›�
	Zīm. III. Tanīsa kalnā izraktās tranšejas.��������������������
	Zīm. X. Tranšejas „B" griezums (daļa starp tranš. „A" un „C", ziemeļu mala). Zīm. IV. Tranšejas „A" griezums (austrumu mala).�끐��������⁒������
	Zīm. V. Tranšeja „A"�����
	Zīm. VI. Celtne „a" un akmeņu sakrāvums „x" tranšejā „A".��������������������
	Zīm. VII Tranšeja „C" (plāns)���肙��゜�ႜ
	Zīm. VIII. Zemnīca tranšejā „C".����炑��킮�����
	Zīm. IX. Celtne tranšejā „B"��¿�䂠�₠���
	Zīm. XII. Kārtas "8" celtnes tranšejā „D".������������Ā��
	Zīm. XVII. Pagraba grīda celtnē „p". Zīm. XVI. Celtnes „p" apakšējais baļķu klāsts (tranšejā „D").���������������������������������������������


