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Atslēgas vārdi: jaunatklātie pilskalni, Mārcienas pils — castrum Marxne, lokalizācija

2018. un 2019. gadā, pateicoties aerolāzerskenēšanas jeb LIDAR (Light Detection 
and Ranging) datu publiskai pieejamībai, Latvijā atklāti 37 jauni pilskalni. No tiem divi —  
Madonas novadā. 

Sauleskalna pilskalns ir labi izveidots, ap 10 m augsts, ar vaļņiem, terasi, grāvi un ap-
rakumu norobežots nocietinājums. Kultūrslānī atrasta ar apmēram 8./9.–10./11. gadsimtu 
datējama bezripas keramika. Ap kilometru uz ZA atrodas labi zināmais Aronas pilskalns.

Dreimaņu pilskalns ierīkots stāvā, 20–25 m augstā grēdā, kas norobežota ar vaļņiem, 
grāvjiem, terasēm un aprakumu. Pilskalna kultūrslānī atradumus pagaidām nav izdevies  
iegūt. Ap 1,4 km uz DR atrodas pazīstamais Mārcienas pilskalns. 

Mārcienas novads 13. gadsimta sākumā bija viens no Jersikas valsts pilsnovadiem. No 
Franciska de Moliano 1312. gada nopratināšanas protokola zināms, ka lietuviešu sirotā-
ji Rīgas arhibīskapam piederošo Mārcienas pili (castrum Marxne) nodedzinājuši, saņēmuši 
laupījumu un nokāvuši 500 cilvēku. Tā kā Mārcienā nav bijusi celta mūra pils, tad šī liecība 
liek saprast, ka vēl 13.–14. gadsimta mijā Mārcienā bijusi vietējā latgaļu feodāļa pārvaldīta 
koka pils, kuru ir mēģināts lokalizēt gan Aronas, gan Mārcienas pilskalnā.

Jaunatklātie un iepriekš zināmie pilskalni veido divus pilskalnu pārus, kas norāda uz šo 
abu vietu zināmu centralitāti, bet tas diemžēl nedod pamatu vienu vai otru no tām uzskatīt 
par castrum Marxne.

pilskalnu koncentrācija arī iepriekš bija lie-
lākā Latvijā, viens pilskalns atklāts Kurze-
mē, divi Augšzemē un trīs — Vidzemē. No 
šiem trijiem Vidzemes jaunatklājumiem divi 
pilskalni ir atklāti Madonas novadā Bērzau-
nes un Mārcienas pagastos. Pilskalnu skaita 
drastisks pieaugums, it īpaši Latgalē, kur zi-
nāmo pilskalnu skaits audzis par apmēram 
ceturtdaļu, liek koriģēt vai pat mainīt iepriekš 
izteiktos uzskatus par Latvijas agrāko vēs-
turi, arheoloģiju, pieminekļu aizsardzību un 

2018. un 2019. gads ir neparasti ba-
gāts laiks jaunu, iepriekš nezināmu pilskalnu 
atklāšanā. Līdz raksta iesniegšanas brīdim 
šajos divos gados Latvijā pavisam atklāti 
37 jauni pilskalni, un jaunatklājumi nebūt 
nav beigušies. Tas ir noticis, ļoti lielā mērā 
pateicoties aerolāzerskenēšanas jeb LIDAR 
(Light Detection and Ranging) datu publiskai 
pieejamībai,1 kas ļauj reljefu virtuāli “iztaus-
tīt” ļoti lielās platībās un attālinātās vietās. 
No 37 pilskalniem 31 ir atklāts Latgalē, kur 
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citām nozarēm. Arī Vidzemē, kur pagaidām 
atklāti trīs jauni pilskalni, vismaz divu pils-
kalnu jaun atklājumi liek savādāk paskatīties 
uz kādu senas pils lokalizācijas problēmu. 
Jaunatklātajiem pilskalniem dots Sauleskal-
na pilskalna (Madonas novads Bērzaunes 
pagasts) un Dreimaņu pilskalna (Madonas 
novads Mārcienas pagasts) vārds.

Sauleskalna pilskalns. Pirmās ziņas par 
pilskalnu, kura veidols tika ieraudzīts aero-
lāzerskenēšanas reljefa modelī, 2019. gada 
21. martā sniedza grāmatu izdevējs un ar-
heoloģijas interesents Tenis Nigulis. Vieta 
tika apsekota 28. aprīlī un 4. maijā un te 
tiešām pie Sauleskalna ciemata, līdzās asfal-
tētajam ceļam uz Mārcienu, tika konstatēts 
iepriekš nezināms, krūmiem un lapu kokiem 
apaudzis, labi veidots un labi saglabājies pils-
kalns. Tas ierīkots kādā ziemeļu–ziemeļaus-
trumu — dienvidu–dienvidrietumu virziena 
grēdā, kura ar austrumu galu pieslēdzas Sau-
leskalna–Mārcienas ceļam. No dienvidiem, 
kur tagad uzpludināts dīķis, un rietumiem 
pilskalnu aptek Paugurītes upīte.

Pilskalna (1. att.) abas garākās nogāzes 
jau no dabas ir stāvas, tāpēc tās nav mākslīgi 

stāvinātas. Ziemeļpuses nogāze ir ap 10 m 
augsta; pretējā nogāze ir vēl augstāka, jo tā 
nokrīt pret upītes leju. No austrumu puses, 
kur grēda nolaideni izbeidzas, tā nogāzes 
vidusdaļa ir pārgriezta ar gandrīz 2 m platu 
terasi — seklu grāvīti. Virs tā grēdas nogā-
zē izveidota ap desmit metrus plata terase. 
Tālāk virs tās ir nostāvināts ap 4 m augsts 
pilskalna gala aprakums.

Pilskalna plakums (ap 60 × 20 m) ir iega-
rens, nedaudz izliekts, izlīdzināts, ar krasām 
pārejām uz nogāzēm. Rietumu galā plakumu 
noslēdz no plakuma puses ap 2 m augsts, 
uzbērts, izteikts pakavveida valnis (2. att.). 
Tālāk uz rietumiem grēdu, rēķinot no vaļņa 
virsotnes, pārgriež ap 7–8 m dziļš, mākslīgi 
rakts nocietinājuma grāvis ar stāvām malām. 
No otras puses grāvis ir 3–4 m dziļš. Grēda 
turpinās aiz grāvja, tomēr te senais kultūrslā-
nis vairs nav konstatējams. 

Visā plakumā jūtams kultūrslānis. Zvēru 
nokasījumos abās apmeklējuma reizēs tika 
atrastas vairākas bezripas gludo podu laus-
kas, viena apmestā trauka lauska un viena 
poda mala. Šī keramika varētu būt datēja-
ma ar vidējā dzelzs laikmeta beigām un vēlā 

1. att. Sauleskalna pilskalna un tā apkārtnes reljefa modelis, kuru izveidojis G. Kalniņš



RAKSTI    2020. gads    74. sējums    1. numurs

22

dzelzs laikmeta sākumu, tas ir, ar apmēram 
8./9.–10./11. gadsimtu (keramiķes Baibas 
Dumpes konsultācija). Kultūrslānis ir saska-
tāms arī visās pilskalna nogāzēs apmēram 
līdz nogāzes vidusdaļai. 

Pilskalns nosaukts pēc tuvējā Sauleskalna 
ciemata. Kā 2019. gada 6. novembrī zināja 
stāstīt Sauleskalnā dzīvojošā Anna Brutāne, 
tad pirms gadiem 60 viņa bija dzirdējusi, ka 
tolaik vietējie iedzīvotāji šo kalnu esot zinā-
juši kā pilskalnu; tas saukts zīmīgā vārdā 
par Vezeles kalnu. Vezele ir apvidus vārds, 
ar kādu apzīmēts no skaliem darināts grozs 
(vezele, -es, -i, vācele. Vezeli piņ nuo ska-
liem.).2

Dreimaņu pilskalns. Pirmās ziņas par pils-
kalnu, kura veidols tāpat ticis ieraudzīts aero-
lāzerskenēšanas reljefa modelī, 2019. gada 
20. martā sniedza T. Nigulis.3 Vieta tika ap-
sekota 2019. gada 28. aprīlī, un tas tiešām 
izrādījās iepriekš nezināms pilskalns, kas  

2. att. Sauleskalna pilskalna plakums un valnis. Foto J. Urtāns

ierīkots kādā aptuveni ziemeļu–dienvidu vir-
zienā ejošā stāvā, augstā un relatīvi šaurā 
kalnu grēdā, vispār kalnotā un reljefa pār-
ejām bagātā Krustkalnu rezervāta teritorijā  
(3. att.). Pilskalna plakums virs tuvākās 
apkārtnes rietumu pusē paceļas ap 20 m 
augstumā, pretējā pusē augstums sasniedz  
25 metrus.

Šaurā un ļoti stāvā grēda ziemeļu pusē ir 
nodalīta ar gandrīz pusmetru augstu, mākslī-
gi uzmestu valnīti, kas veidots no grunts, kas 
izrakta no tālāk uz dienvidiem esošā ap metru 
dziļā grāvja. Tad seko liels, augsts un ievēro-
jams valnis, kas pret ārpusi, respektīvi, pret 
ziemeļiem ir 3–4 m augsts un vairāk atgā-
dina kukuļveida kalniņu. Starp valni un pils-
kalna plakumu ir 3–4 m dziļš, labi iezīmēts 
mākslīgi rakts grāvis. Pirmais grāvis pilskalna 
rietumu nogāzē pārveidojas terasē, kas ap  
6–8 m zem plakuma līmeņa ieloko visu no-
gāzi un izbeidzas pilskalna dienvidrietumu 
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Pilskalns atrodas apmēram vienādā at-
tālumā starp Dreimaņiem un Lāčiem, tomēr 
jaunatklāto pilskalnu tika nolemts saukt par 
Dreimaņu pilskalnu, jo tādā vārdā tiek sauk-
tas arī tuvu esošās mājas un Svētes ezers.4  
2017. gadā netālo Mazlāču saimniece Velga 
Briede zināja stāstīt, ka agrākos laikos kādā 
vietā pie netālā Dūku ezera atrasta liela bron-
zas aproce, kaklariņķis un vēl kādas citas 
senlietas, kas varētu iezīmēt Dreimaņu pils-
kalnam atbilstošu kapulauku.5 Starp pilskal-
nu un Dreimaņiem Svētes (Dreimaņu) ezera 
krastā iztek pazīstamais Krāku avots, kurā 
pēc nostāstiem arī ir atrastas senlietas, tam 
pretim ezerā ir pussala ar zīmīgo nosaukumu 
Velna pirksts, no ezera iztek Svētupe.

Dreimaņu pilskalns ir nepostīts, labi sa-
glabājies, izveidots dabiski izdevīgā vietā. 
Iespējams, tas nav bijis ilgstoši apdzīvots, jo 
pilskalnā nav izveidojies nozīmīgs kultūrslā-
nis. Pilskalna senie nocietinājumi kombinā-
cijā ar jau dabas doto nepieejamību liek to 
uzlūkot par stipru senatnes nocietinājumu. 

Divu ievērojamu pilskalnu atklājums liek 
kaut vai sākotnēji skaidrot jaunatrasto pils-
kalnu nozīmi, iesaistīt tos jau zināmajos  

3. att. Dreimaņu un Mārcienas pilskalni un to apkārtnes reljefa modelis, kuru izveidojis  
G. Kalniņš

stūrī. Terase ir 2–4 m plata, zīmīga un nepār-
protama. Otrs, lielākais grāvis pilskalna rietu-
mu pusē arī pāriet plašā terasē, kas nav īpaši 
veidota un saplūst ar plakumu (tā garums ap 
70 m, platums D daļā ap 10 m, Z daļā — ap 
20 m). Plakums ir izlīdzināts, ar izteiktu pār-
eju uz nogāzēm. Plakumā ir kultūrslānis, arī 
nogāžu augšpusē zeme ir tumša. Kultūrslānis 
veidojies lielu oļu grantī, ir irdens un tikai ve-
lēnas kārtas, respektīvi, apmēram 10 cm bie-
zumā. Kādu seno trauku lausku zem izgāzto 
koku saknēm neizdevās atrast.

Pilskalna plakuma pretējā dienvidu galā 
ir ap pusmetru augsts puslokveida grāvītis. 
Zemāk par to ir 3–4 metrus augsts stāvināts 
aprāvums, kas noslēdzas ar mākslīgi veido-
tu 1–1,5 m dziļu grāvi. Tā priekšā ir tikpat 
augsts valnis (4. att.), tad atkal pastāvinā-
jums. Dienvidaustrumu pusē zem šī pastāvi-
nājuma ir vēl viens ap 2 m dziļš grāvis. Abi 
grāvji izbeidzas stāvajās austrumu un rietu-
mu nogāzēs. Ieejas vieta pilskalna plakumā 
vedusi pa šauru un nedaudz lēzenāku rozu 
pilskalna austrumu galā un nogāzē. Ieejas 
vietā, kas varētu būt bijusi ap 2–3 m plata, 
abos grāvjos ir aizmilzums.
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senākās vēstures modeļos vai arī veidot jau-
nus skaidrojumus. Tas vēl jo vairāk jādara 
tādēļ, ka abi jaunatklātie pilskalni veido kom-
pleksu ar jau iepriekš zināmiem un ievēroja-
miem pilskalniem — attiecīgi Bērzaunes Aro-
nas kalnu un Mārcienas pilskalnu, kuriem, lai 
arī arheoloģiski nepētītiem, ir jau zināma pēt-
niecības vēsture. Iespējams, tagad kaut kas 
agrāk izteiktajos uzskatos varētu tikt mainīts 
vai papildināts.

Vēsturnieku vidū jau no 19. gadsimta 
beigām valda pietiekami liela vienprātība, 
ka 1209. gada padošanās aktā un 1211., 
kā arī 1213. gada līgumos starp Zobenbrāļu 
ordeni un Rīgas bīskapu par Jersikas valsts 
sadalīšanu minētā Marxne6 ir vienādojama ar 
Mārcienu,7 kura arī patlaban nav apstrīdēta. 
Mārcienas novads bija viens no rakstītajos 
avotos minētajiem Jersikas pilsnovadiem, 
kas līdz 1209. gadam atradās ķēniņa Visval-
ža pakļautībā. Vēl no rakstītajiem avotiem — 
Franciska de Moliano (latīņu: Franciscus de 

Moliano, dzimis 13. gadsimta vidū, miršanas 
gads nav zināms) 1312. gada nopratināša-
nas protokola — zinām, ka lietuviešu sirotāji 
Rīgas arhibīskapam piederošo Mārcienas pili 
nodedzinājuši, saņēmuši laupījumu un nokā-
vuši 500 cilvēku. Tā kā Mārcienā nav bijusi 
uzcelta mūra pils, tad šī pēdējā liecība liek sa-
prast, ka vēl 13. /14. gadsimta mijā Mārcie-
nā ir bijusi vietējā latgaļu feodāļa pārvaldīta 
koka pils. Ja tas tā, tad tradicionālo pilskalnu 
laikmetu Latvijā nevar beigt ar vācu krustnešu  
iekarojumu jeb krustakaru laiku, respektīvi, 
latgaļu gadījumā 13. gadsimta pirmo pusi, bet 
ar vēlāku laiku. Tas ir pietiekami būtisks seci-
nājums visu Latvijas pilskalnu kopsakarībās. 

Ja Mārcienas pils un attiecīgi pilskalna 
pieminējums 14. gadsimta sākumā un to 
saistība ar Mārcienu nerada šaubas, tad at-
klāts ir cits jautājums: kur īsti atradās Mār-
cienas pils — castrum Marxne.

Līdz šim vēsturnieku skats castrum  
Marxne meklējumos bija vērsts uz Bērzaunes 

 4. att. Dreimaņu pilskalna DDA gala grāvis. Foto J. Urtāns
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Aronas kalnu un Mārcienas Jānēnu vai vien-
kārši Mārcienas pilskalnu, kuri kaut arī atra-
dās un arī tagad atrodas dažādos pagastos, 
taisnā līnijā ir tikai ap 6 km viens no otra. 
Mārcienas pili Mārcienas pilskalnā lokalizē-
ja Augusts Bīlenšteins (vācu: August Johann 
Gottfried Bielenstein, 1826–1907),8 kam vē-
lāk pievienojās Kārlis Leviss of Menars (vācu: 
Karl von Löwis of Menar, 1855–1930)9 un 
Heinrihs Lākmans (Heinrich Laakmann, 
1802–1891)10, bet Aronas kalnā — Francis 
Aleksandrs Balodis (1882–1947)11, vēlāk arī 
Ēvalds Mugurēvičs (1931–2018)12.

Mārcienas pili starp citām pilīm un pilskal-
niem izceļ tās vairākkārtējs pieminējums pā-
vesta legāta Franciska de Molliano 1312. ga- 
da izmeklēšanas protokolos un Sv. Marijas 
Vācu ordeņa prokuratora 1309.–1312. gada 
taisnošanās rakstā. No tiem var saprast, ka 
Mārciena (castrum Mars, Marx, Marxen) 
kā Rīgas arhibīskapijas pils smagi cieta no 
pagānu, respektīvi, lietuviešu sirojuma, kad 
tika sagūstīti un nogalināti 500 cilvēki, bet 
pati pils nodedzināta. Livonijas ordenis esot 
sniedzis palīdzību Rīgas arhibīskapijas va-
saļiem pils atjaunošanā.13 Ē. Mugurēvičs 
secina: “Tā kā Tīzenhauzeni Mārcienu savā 
īpašumā pārņēma tikai ap 1299. gadu, var 
domāt, ka Mārcienu pirms tam pārvaldīja 
bīskapijas latgaļu izcelsmes vasaļi.”14 Vēlā-
kais Tīzenhauzenu pārvaldītā novada centrs 
meklējams 14. gadsimta celtajā Bērzau-
nes mūra pilī,15 kas atradās tuvāk Aronas 
kalnam nekā Mārcienas pilskalnam, un tas  
Ē. Mugurēvičam bija papildarguments, lai 
tieši Aronas kalnu saistītu ar Mārcienas pili.16 
Tomēr jāatzīmē, ka Aronas kalns taisnā līnijā 
atrodas 4,9 km attālumā no Bērzaunes mūra 
pils, bet Mārcienas pilskalns — 5,3 km attā-
lumā. Attālumu starpība nav pārāk atšķirīga, 
lai tikai tāpēc dotu priekšrocību vienam vai 
otram pilskalnam kā iespējamai Mārcienas 
pils atrašanās vietai.

Abi šie pilskalni ir lieli, stipri nocietināti, 
ar izteiktu kultūrslāni, kas liecina par ilgstošu 
apdzīvotību, tomēr būtiskākais ir, vai šo pils-

kalnu datējums atbilst 13. gadsimta beigām 
vai 14. gadsimta sākumam, kad Francisks de 
Moliano minēja castrum Marxen. Arheoloģis-
kie izrakumi pilskalnos nav izdarīti, bet pils-
kalnu veidols, atsevišķi gadījuma atradumi 
un cita veida pārspriedumi par pilskalnu no-
vietni vai citiem netālu esošiem pieminekļiem 
kā datējuma pamats nav pietiekami droši. 
Gan Aronas kalna,17 gan Mārcienas pilskalna 
uzmērījumi un dažāda veida apraksti ir vai-
rākkārt publicēti.18

Aronas pilskalnā (5. att.) nejauši atras-
tās arheoloģiskās liecības, piemēram, ripas 
keramiku varētu attiecināt uz 13. gadsimtu. 
Aronas kalna tiešā tuvumā ir divas senkapu 
vietas — Oliņu un Brencēnu kapulauki. Par 
Brencēnu kapulauku ir ziņas, ka tur atrak-
ti apbedījumi ar senlietām, bet Oliņu sen-
kapos, kur apbedījumi un senlietas atrasti 
jau pirms Otrā pasaules kara,19 Vladislava 
Urtāna (1921–1989) un Elzas Rudenājas 
(1944–1990) vadībā 1951. un 1952. gadā 
ir izdarīti arheoloģiskie izrakumi, kopumā at-
sedzot 15 kapus. Izrakumu rezultāti plašāk 
nav publicēti, bet apbedījumi dažādās publi-
kācijās kopumā tiek datēti ar laiku no 9. līdz 
12. gadsimtam,20 tātad ar laiku, kad pastāvē-
ja castrum Marxen. V. Urtāns, kas pētījis Aro-
nas kalnam tuvējo Oliņu kapulauku, pamatoti 
uzskatīja, ka kapulaukā varētu būt apbedīti 
Aronas pilskalnā dzīvojošie ļaudis, tomēr 
pašu Aronas kalnu neidentificēja ar castrum 
Marxen.21

Par Mārcienas pilskalnu (3. att.) kā 
castrum Marxen vietu vairāk liecina tā at-
rašanās vieta tuvu pie vēlākās Mārcienas 
muižas, ripas keramikas un citi arheoloģiskie 
atradumi vai ziņas par tiem un novērojumi, 
kas varētu apliecināt pilskalna attiecināšanu 
uz 13. un 14. gadsimtu. Plašāku Mārcienas 
pilskalna aprakstu jau 1895. gadā deva Mār-
cienas pareizticīgo draudzes priesteris Joanns 
Žuravskis (1867–1964). Priesterim nebija zi-
nāšanu arheoloģijā, dažāda veida atradumus 
viņš tikai aprakstīja un, starp citu, minēja, ka 
kalnā atrasti stikli un monētas, kas, spriežot 
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pēc apraksta, bijušas visai dažādas, sākot ar 
antīko laiku romiešu monētu un beidzot ar 
18. gadsimta Krievijas vara monētu; atrasts 
arī, šķiet, 17. gadsimta monētu depozīts. 
Pilskalnu, tā nogāzes un apkārtni ļaudis tolaik 
lauksaimnieciski apstrādāja,22 tas stāvo no-
gāžu dēļ droši vien bija visai sarežģīti. Senās 
lauksaimniecības pēdas ap Mārcienas pils-
kalnu arī tagad ir labi atpazīstamas — kalnu 
virsotnes, kas tagad pāraugušas ar rezervāta 
mežu, agrākos laikos arot, ir nolīdzinātas. 
Kādā vietā tuvāk Mārcienas pilskalnam šie 
pārveidojumi pat atgādina pilskalna vaļņus 
un grāvjus, tomēr pilskalns tas nav.23 Par 
kādreizējo cilvēka klātbūtni liecina arī seno 
ceļu vietas kalnu nogāzēs, ūdens uzkrāšanas 
vietas un citi raksturīgi ar seno lauksaimnie-
cību saistītie reljefa mākslīgie pārveidojumi. 
Bez dziļākiem pētījumiem grūti teikt, kad vei-
dojusies šī tagad mežu klātā lauksaimniecis-
kā ainava, taču diezgan droši, ka tas ir noticis 
agrāk nekā 19. gadsimta beigās (3., 6. att.). 

Lauksaimnieciskās darbības rezultātā pārvei-
dotais reljefs liecina par ilgstošu cilvēku dar-
bošanos šajā vietā.

Mārcienas pilskalnam tuvējie Blieķukal-
na senkapi pagaidām atradumu trūkuma dēļ 
nav datējami; citu senkapu tiešā pilskalna 
tuvumā nav vai arī tie mums nav zināmi. Ar-
heologs Eduards Šturms (1895–1959) sa-
vulaik ir izteicis pat hipotēzi, ka Mārcienas 
pilskalns varētu būt senatnes kulta vieta, jo 
tā tuvumā atrodas ar sakrālo nosaukumu 
saistītais Svētes ezers, no kura iztek Svēt-
upe.24 Mārcienas pilskalna senajām dzīves-
vietām raksturīgais un atradumiem bagātais 
kultūrslānis, pilskalnam raksturīgais reljefa 
pārveidojums tomēr liek to uzskatīt par tra-
dicionālu pilskalnu.

Bez jauniem datiem, kas iegūstami, pie-
mēram, arheoloģiskajos izrakumos, uzskatus 
par Aronas kalnu un Mārcienas pilskalnu būtu 
grūti mainīt. Tagad atklāti divi jauni pilskal-
ni iepriekš zināmo tiešā tuvumā. Mārcienas   

5. att. Aronas kalns — pilskalns. Foto J. Urtāns
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pilskalns taisnā līnijā atrodas 1,4 km uz dien-
vidrietumiem no jaunatklātā Dreimaņu pils-
kalna, bet Aronas kalns — nedaudz vairāk kā 
kilometru uz ziemeļaustrumiem no Sauleskal-
na pilskalna.

Ir sen konstatēts, ka seno centralitāti 
nereti iezīmē divu vai vairāku pilskalnu at-
rašanās vienā kompleksā. Tiek spriests, ka, 
mainoties dzīves nosacījumiem, mainījās 
arī centralitātes smagumpunkts, pārejot no 
grūtāk aizstāvamiem, mazākiem pilskal-
niem uz lielākiem un labāk aizstāvamiem 
pilskalniem. Krievu valodā šai vēsturiskajai 
parādībai, gan vairāk attiecībā uz senajām 
pilsētām, ir pat savs apzīmējums hoždeni-
je gorodov — pilsētu vai pilskalnu staigā-
šana.25 Arī Latvijā vairākus nozīmīgus agro 
viduslaiku centrus iezīmē divi vai pat trīs 
pilskalni, piemēram, kuršu Kazdangas pils-
kalns, iespējamais pilskalns Roņu Baznīc-
kalns un Vītoliņu pilskalns, zemgaļu Tērve-
tes pilskalns, Klostera kalns un, iespējams, 

Zviedru vai Svētais kalns, lībiešu Lielvārdes 
pilskalns un Dieva kalns, latgaļu Baltina-
vas Alotāju kalns, Puncuļevas pilskalns un 
2019. gadā jaunatklātais pilskalns — Svā-
tiunes Zvanu kalns.

Aronas un Sauleskalna pilskalnu pārī ag-
rāks no apdzīvotības viedokļa, spriežot pēc 
atrastajām bezripas trauku lauskām, būs bijis 
jaunatklātais Sauleskalna pilskalns, bet kā 
bijis Mārcienas pilskalnu gadījumā, pagai-
dām nav tuvāk saprotams. Varētu domāt, ka 
galvenais bija Mārcienas pilskalns ar tā vare-
najiem nocietinājumiem, bet Dreimaņu pils-
kalns bija otrs, arī stipri nocietināts pilskalns, 
kura pastāvēšana varēja dot papilddrošību 
galvenajai pilij.

Vai divu pilskalnu jaunatklājums Ma-
donas novadā ir palīdzējis atrisināt jautāju-
mu, kur atradusies Mārcienas pils? Atbilde 
ir gan jā, gan nē. Ir gūti jauni, nozīmīgi dati 
par diviem pilskalnu pāriem, kas aplieci-
na kādu agrāku laiku centralitāti. Tomēr ir  

6. att. Mārcienas pilskalns un apkārtne skatā no putna lidojuma. Foto J. Urtāns
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paradokss — ja būtu atklāts tikai viens pils-
kalns Aronas kalna vai Mārcienas pilskalna 
tuvumā, tieši tas dotu priekšrocību to uzskatīt 
par castrum Marxne vietu.
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LOCALISATION PROBLEM OF MĀRCIENA CASTLE (CASTRUM MARXNE)
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summary

Key words: newly discovered hillforts, Mārciena Castle — Castrum Marxne, localisation

In 2018 and 2019, thanks to public availability of aero laser scanning (Light Detection and 
Ranging) data, 37 new hillforts have been discovered in Latvia. Of these two are in Madona 
Municipality.

Sauleskalns Hillfort is a well-formed fortification, about 10 m high, enclosed by ramparts, 
a terrace, a ditch and a slope. Handmade pottery dated with ca. 8th /9th–10th/11th centuries has 
been found in the cultural layer. The well-known Arona Hillfort is situated about a kilometre 
northeastwards.

Dreimaņi Hillfort is formed on a steep, 20–25 m high mound enclosed by ramparts, 
ditches, terraces and a slope. In the cultural layer of the hillfort no finds have been obtained 
yet. About 1.4 km southwestwards there is situated the well-known Mārciena Hillfort. 

At the beginning of the 13th century, the territory of the present-day Mārciena Municipality 
was one of Jersika state castle regions. It is known from the interrogation record of 1312 of 
Franciscus de Moliano that Lithuanian plunderers had burnt down Mārciena Castle (castrum 
Marxne) belonging to Riga Archbishop, grabbed spoils and killed 500 people. Since no ma-
sonry castle had been built in Mārciena, this evidence implies that at the turn of the 13th/14th 
centuries, there was a wooden castle owned by a local Latgallian feudal, and attempts were 
made to localise it on Arona Hillfort as well as on Mārciena Hillfort.

The newly discovered and previously known hillforts make two pairs of hillforts, which 
indicates a certain centrality of both the places; but regretfully, this does not justify considering 
any of them to be castrum Marxne.


