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Avoti kuršu senās jūrasbraukšanas
pētniecībai

• Rakstītie avoti;

• Arheoloģiskās liecības (pašu kuģu vai to daļu 
atradumi);

• Folklora, vietvārdi, nostāsti.



Brovallas kauja

19.gs. zīmējums



Šonhemas (Sjonhems) 
rūnakmens



Þenna æftiR Æi... ... [va]rð dauðr a Vindau/Vindö. 

SystriR tvaR ... brøðr þria. Hroðvaldr(?) ok Hroðgautr, 

Hroðarr ok Þorstæinn, þæiR eRu faðurbrøðr

Ai[...] piemiņai, viņš tika nogalināts Uindau. Divas 

māsas [...] trīs brāļi, Rodalds [?] un Rodguts, Rodars

un Torstains, viņi ir tēva brāļi



Hroðvisl ok HroðælfR þaun letu ræisa stæina æftiR
sy[ni sina] þria. Þenna æftiR Hroðfoss. Hann sviku
blakumenn i utfaru. Guð hialpin sial HroðfosaR. Guð
sviki þa, eR hann sviku.

Hrodvisls un Hrodelfrs, viņi uzstādīja akmeni par 
piemiņu viņu [trijiem] dēliem. Šis ir Hrodfusa
piemiņai. Blakumenn nogalināja viņu ceļojumā. Lai 
Dievs palīdz Hrodfusa dvēselei. Lai Dievs soda to, kas 
viņu nogalināja.



Ķēniņa Haralda Hardrodes sāga

Hokons zemi tūlīt atstāja; viņš bija sagādājis 

kara laivu; viņš nonāca Dānijas dienvidos un 

brauca nekavējoties pie sava radinieka ķēniņa 

Svena. Ķēniņš to priecīgi apsveica un nodeva tā 

rīcībā lielas zemes platības. Hokons kļuva par 

ķēniņa Svena zemes aizstāvi pret vikingiem –

vendiem, kuršiem un citiem austrumu vīriem, 

kuri Dāniju ļoti postīja. Viņš bija ārā kara laivā kā 

ziemu, tā vasaru.

Ap 1047.gadu





Egila sāgas 53.nodaļa Par kauju

Lielkaujā pie Vīnahedenes karoja brāļi 
Torolfs un Egils. 

Egils bija apbruņots tāpat kā Torolfs. Pie jostas 
tam bija zobens, kuru tas sauca par Nadr [odze]. 
Šo zobenu viņš bija ieguvis Kursā: un tas no visiem 
zobeniem bija vislabākais. Nevienam brālim nebija 
bruņu.



Knutlingu sāga

Ķēniņš Knuts bija varens un stingrs vīrs, kas bargi sodīja 

visus pārkāpumus. Kamēr par Dānijas ķēniņu bija Haralds 

Hens [Galoda = piekāpīgais], pārkāpumus maz sodīja, 

vienalga, vai tos bija izdarījuši iezemieši, vai vikingi – kurši 

un citi Austrumu ceļa vīri, kas postīja Dāniju. Bet kad par 

ķēniņu bija iecelts Knuts, tas zemi aizsargāja ar vislielāko 

noteiktību, aizdzenot visus pagānus kā no savas zemes, tā no 

jūras tik iespaidīgi, ka, pateicoties Knuta stingrībai un 

noteiktai aizsardzībai, Dānijā neviens neiedrošinājās sirot.

Haralda valdīšanas laiks no 1074. līdz 1080.gadam.



Knutlingu sāga

1114.g. vasara

Vīru sauca par Vidgautu; viņa dzimta bija no Sembas; tajā laikā viņš bija 

pagāns; viņš bija ļoti liels un bagāts tirgotājs ar labām zināšanām daudzās 

lietās. Viņš bija paradis pastāvīgi burāt tirdznieciskos darījumos austrumu 

ceļos. Tas bija vienā vasarā, kad viņš bija burājis austrumos, un, atgriežoties 

mājās ievēroja, ka ir novēlojies; un kad viņš nonāca pie Kursas, kara laivās 

tam uzglūnēja kurši, gan gribēdami to nogalināt, gan aplaupīt. Viņam bija 

tikai viena vienīga laiva, bet kuršiem daudzas; viņš neredzēja nekādu iespēju 

tiem pretoties un izvairoties burāja mājās uz Sembu. Kurši burāja tam pakaļ 

un, gribēdami nonāvēt un aplaupīt, ceļu uz Sembu nosprostoja. Viņš redzēja 

tikai divas iespējas – vai nu nogaidīt, kā viņu sastapšanās izbeigsies, vai 

doties atklātā jūrā un steigties uz kristīgo zemi. Kaut gan neviena iespēja 

neizlikās laba, viņš nolēma doties atklātā jūrā uz Dāniju. Viņš bija dzirdējis 

par Knutu Lavardu, ka tas ar visiem, kuri pie tā nonākot, apejoties labi; un 

Vidgauts sagaidīja, ka tikpat labi tas apiesies ar viņu; un viņš nolēma burāt 
uz Hēdebiju.













Kauja Zundā pie 
Gotlandes



lejasvācu kogge
frīzu cogge









Alsungas pagasta Dižkārtu mājas
Tam, ko vīri redz guļam grīslī, nav nekā kopēja ar 
aršanu, sēšanu un pļaušanu. Tas nācis no citiem, 
svešiem pasaules lokiem un vīri apjukuši klusē. 
Vienīgi Dižkārtu saimnieks, pārsteiguma efekta 
priecēts, viszinīgi smīn: “Nu ko, negribējāt nākt? 
Šitas, bračiņ, nav nekāds kālis, katrā laukā tādi vis 
neaug!”. Tā nu tīra patiesība, bet saimnieks zina 
vairāk: “Tas, mīļie radiņi, jūras laupītāju kuģa 
priekšgals!” Par to, ka tas piederējis laupītājiem, nav 
šaubu, jo kam godīgam cilvēkam būtu vajadzīgs tik 
šermulīgi briesmīgs pūķis. Saimnieks ar pīpes kātu 
rāda uz pļavu: “Re, tur tālāk pats kuģis…”. Jā, 
tiešām pāri smilgām paceļas it kā melni ribu gali. Tie 
aizvien vairāk grimst zālē, un otrais kuģa gals 
pagaist zem velēnām.



Vidzemes jūŗmalas zvejnieki Ernests Brinkmanis un Jānis Zaķis 
zvejojot jūŗā 26 metrus dziļā ūdenī, iepretim Duntei, atraduši 
dibenā senlaiku enkuru, kas gatavots pilnīgi no koka, ar vidū 
iestiprinātu akmeni. Zvejnieki vilkuši minētā vietā luču boguri, 
sajutuši, ka virves kaut kur aizķeras. Ar lielām pūlēm, mēģinot 
virves atbrīvot, beidzot ķērājs padevies un pacēlies virvēm līdzi 
virs ūdens. Virves mezgls bijis iespraudies vienā izlauztā enkura 
robā.

Atrastais enkurs šķiet vairākus gadu simtus vecs, jo pēc savas 
kontrukcijas tas atgādina tos laikus, kad kuģniecībā un 
zvejniecībā dzelzs daļas nav lietotas. Gatavots no ozola koka, vēl 
samērā labi uzglabājies, kaut gan koks pa ilgiem gadiem jūŗas
dibenā palicis melns. Enkura kāts ir ap 1 metru gaŗš. Viens enkura 
nags pa pusei nolūzis, bet otrs vēl palicis nebojāts; tas ir ap 
pusmetru gaŗš. Enkura kātā ir divi caurumi – apaļais caurums, kas 
atrodas kāta galā, noderējis enkura virves iesiešanai, bet otrā 
četrstūrainā caurumā būs bijis enkura šķiests (krustkoks). Šķiests 
ir atradies ļotu zemu, kas savukārt norāda uz ļoti vecu 
konstrukciju.

Brīvā Zeme. 1936.



Paldies...


