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VĒSTURE 

 
 
 
 
 

Pārsla Pētersone 
 

DANNENŠTERNA NAMS RĪGĀ 
 

 Rīgas centrā gājēju un tūristu uzmanību vēl šodien piesaista nams 
Mārstaļu ielā 21, ko 17. gs. beigās cēlis holandiešu lieltirgotājs Ernsts 
Metsi fon Dannenšterns (Metsue von Dannenstern). Par vairāk nekā trīssimt 
gadu vecās ēkas celtniecību, īpašniekiem un izmatošanu bagāta informāciju 
rodama Latvijas Valsts vēstures arhīva fondu dokumentos.  
 Šajā rakstā sniegts neliels ieskats Rīgas būvvēsturē – viena 
gruntsgabala apbūvē, viena nama celtniecībā un tā apsaimniekošanā, kā 
arī īpašnieku likteņos vairāku gadsimtu garumā.  
  

Gruntsgabala īpašnieki 15.–17. gadsimtā  
 

 1693. gada 15. decembrī tirgotājs Ernsts Metsi Rīgā nopirka divus 
blakus esošus gruntsgabalus Mārstaļu ielā, apvienoja tos vienā īpašumā 
(3. grupa, 22. grunts), un dažos gados šeit uzcēla vienu no lielākajām un 
greznākajām privātmājām tālaika Rīgā. 
 Nams atradās Vecrīgas ļoti sen apdzīvotā daļā, un uz abiem E. Metsi 
nopirktajiem gruntsgabaliem ēkas tika celtas jau vairākus gadsimtus pirms 
šīs reprezentablās jaunbūves. Noskaidrot gruntsgabalu senākās robežas un 
īpašniekus, izmantojot Jakoba Gotlība Napierska (Napiersky) apstrādātās 
un publicētās Rīgas pilsētas mantojumu grāmatas,1 līdz šim ir centušies 
vairāki autori, piemēram, Jānis Straubergs2 un Arigo Zandbergs3. Taču 
izveidot nepārtrauktu “īpašnieku ķēdi” un sasaistīt to ar vēlākajiem, 17. gs. 
īpašniekiem vienmēr kavēja ziņu trūkums par laika periodu no 1579. līdz 
17. gs. vidum: pilsētas trešā zemesgrāmata gājusi bojā, bet Rīgas rātes 
protokoli civillietās (Judicialia) sniedzas tikai līdz 1652. gadam.  
 Šajā pētījumā gruntsgabala īpašnieki noskaidroti, izmantojot 
principu “no šodienas uz vakardienu”, t.i., sākot no 17. gs. beigām līdz 
15. gs. Ziņas par daudziem Vecrīgas namu un gruntsgabalu īpašniekiem no 
1652. līdz 1579. gadam sniedz Latvijas Valsts vēstures arhīvā saglabājušās 
Lielās ģildes dibinājuma (Milden Gift),4 Baznīcu nodevu dibinājuma 
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(Kirchenordnung)5 u.c. iestāžu kapitālu grāmatas. Savulaik no šīm 
iestādēm rīdzinieki aizņēmās naudu, kā garantiju izmantojot viņiem 
piederošos gruntsgabalus. Vairumā gadījumu tika maksāti vienīgi 
aizņēmuma procenti, bet par attiecīgo gruntsgabalu saņemtais kapitāla 
parāds, kaut īpašnieki mainījās, saglabājās vairāku gadsimtu garumā. 
Minētajās kapitāla grāmatās reģistrēti izsniegtie kredīti, norādīti ieķīlātie 
gruntsgabali, bet, svarīgākais, – te atspoguļojas arī ieķīlāto gruntsgabalu 
īpašnieku maiņa. Līdz ar to minētajos avotos var gūt vērtīgas ziņas par 
Vecrīgas gruntsgabalu īpašniekiem līdz pat 1579. gadam, kad jau sākas 
ieraksti Rīgas pilsētas otrajā zemesgrāmatā. 
 No minētajiem avotiem iegūtās ziņas par abu gruntsgabalu Mārstaļu 
ielā 21, kā arī abu kaimiņu gruntsgabalu īpašniekiem 17.–15. gs. 
sakārtotas tabulā (skat. tab.).6 Iegūtie dati liecina, ka apskatāmā 
gruntsgabala kreisās puses (skatā no ielas) robeža nav mainījusies. Tai 
kaimiņos (Mārstaļu 23) jau 13. gs. izveidojās t.s. Krīdenera sēta 
(Krüdenershof, curia Crudeneri, hereditas Crudeneri). Rīgas parādnieku 
grāmatā Heinrihs Krīdeners (Crudenro) 1289. gadā pieminēts kā dominus, 
kas apliecina, ka viņš piederējis Rīgas rātes locekļu saimei.7 Citi šīs dzimtas 
pārstāvji minēti vēl 14. gs. pirmajā pusē.8

Krīdenera sēta 1385. gadā pirmo reizi minēta arī Rīgas pilsētas 
pirmajā mantojuma grāmatā, fiksējot faktu, kad Gotšalks Breslovens 
(Breslowen) nodod Cēzaram Fokinhūcenam (Vockinchuzen) savu Krīdenera 
sētā atrodošos īpašumu.9

 

 
 
1. att. Izkopējums no J. Strauberga zīmējuma „Vecās Rīgas situācijas 

plāna ap 1500. gadu”. 
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Tabula 
Gruntsgabalu Mārstaļu ielā 19, 21, 23 īpašnieki 

(1693–1498) 
 

Gads Mārstaļu iela 23 Mārstaļu iela 21 Mārstaļu iela 
19 

  21a 21b  
1693 Frīdrihs Veselings 

(Wesseling) 
15. XII. Ernsts 

Metsi* nopērk no 
Joahima Vīkena 

(Wiecken) 
gruntsgabalu ar 

visām ēkām, ieskaitot 
izbrauktuvi starp viņa 
un Veselinga mājām 

15. XII. Ernsts 
Metsi nopērk no 

Johana fon 
Šulcena 

(Schultzen) mājas 
vietu ar mūra būvi 
(Mauerwerk) uz tā, 
kā arī iebrauktuvi 
vai caurbrauktuvi 

Henrihs Vite 
(Witte) 

1682 4. IV. Frīdrihs Veselings 
nopērk no Heinriha 

Bekera (Becker) māju 
Mārstaļu ielā starp pilsētas 

mūri un Joahima Vīkena 
mājām 

Joahims Vīkens   

1672  Joahims Vīkens 
manto Benedikta 
Hincena (Hinzen) 

īpašumu 

  
 

1669  
 

 Heinrihs fon 
Šulcens 

 

26. III. Henrihs 
Vite manto 
nelaiķa tēva 
namu, kas 

atrodas starp 
Heinriha fon 
Šulcena un 

Matīsa Brēmera 
(Bremer) mājām 

1660  
 

Jau mirušais 
Benedikts Hincens  

6. IV. Heinrihs fon 
Šulcens nopērk no 
Gerta Manekena 

(Maneken) 
atraitnes namu 

Mārstaļu ielā starp 
Johana Vites un 

nelaiķa Benedikta 
Hincena mājām 

Johans Vite  

1618  
 

 27. III. Gerts 
Manekens 

 

 
* Tabulā izcelti īpašnieku uzvārdi, kas minēti dokumentos, apliecinot gruntsgabala 
piederības maiņu. Pārējās personas avotos minētas kā kaimiņi un tabulā ierindotas 
secinājumu ceļā. Avotos sastopamā nekonsekvence vārdu un uzvārdu pierakstā nav 
ņemta vērā.  
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Gads Mārstaļu iela 23 Mārstaļu iela 21 Mārstaļu iela 

19 
  21a 21b  

1594    23. II. Hans Vite 
1592   10. XI. Aleksandrs 

Kēnigs (König) 
 

1569   Jakobs Frederihs  
(Frederich) 

1. IV. H. Vite 
nopērk no Hansa 

Brāma (Bram) 
māju Mārstaļu 

ielā starp Jakoba 
Frederiha 

(Frederich) un 
Henriha 

Bušmana 
(Buschman) 

mājām 
1552   Jakobs Frederihs 18. II. H. Brāms 

nopērk no Johima 
Šmita (Schmidt) 
atraitnes māju 
Mārstaļu ielā 
starp Jakoba 
Frederiha un 

Stefana Grevera 
(Grever) mājām  

1548  
 

Lutkens Heinens 7. II. J. Frederihs 
nopērk no Hansa 
Titkena (Titken) 
atraitnes māju 
Mārstaļu ielā, 
starp Lutkena 

Heinena (Heynen) 
un nelaiķa J. Šmita 

mājām, kopā ar 
eju, pretim pilsētas 
Mārstallim, izskatā 
un stāvoklī, kā to 
apdzīvojis viņas 
nelaiķa vīratēvs 

Johims Šmits 
(miris) 

1545 30. I. Elizabete Meidele 
(Meydel), Johana Ikskela 
fon Ansena (Uxkel van 

Anßen) atraitne, nopērk 
no Jakoba Rūtera (Ruter) 
četras mūra mājas un 

pagalmu Mārstaļu ielā, 
starp L. Heinena māju un 
pilsētas mūri, labā pusē, 
ejot uz Mārstaļu vārtiem  

16. X. L. Heinens 
nopērk Hansa un 
Matīsa Dalekena 
(Dalecken) māju 

Mārstaļu ielā, kas 
atrodas starp fon 
Ansena un Hansa 

Titkena mājām  

18. XII. H. Titkena 
atraitne nopērk 

sava nelaiķa 
vīratēva māju 
Mārstaļu ielā, 

starp L. Heinena 
un J. Šmita  

mājām, kopā ar 
pagalmu un eju  

Johims Šmits 
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Gads Mārstaļu iela 23 Mārstaļu iela 21 Mārstaļu iela 

19 
  21a 21b  

1541  
 

 Hans Titkens 8. VII. Johims 
Šmits nopērk no 

H. Titkena 
noliktavu un telpu 

ar jumtgali virs 
ejas un jauno ēku 
ar piebūvēm, kas 

atrodas pie 
J. Pleskova 
(Pleskowen) 

pagalma, kā arī 
četras pēdas no 

ejas Mārstaļu ielā, 
starp savu, tātad 

H. Titkena un 
nelaiķa S. Rūtera 

māju, iepretim 
nelaiķa H. Gotes 
(Gotthe) mājai. 
Mūri, kas ir uz 

robežas ar Titkenu, 
viņiem abiem, kā 
pārdevējam, tā 
pircējam jālieto 
kopīgi. J. Šmita 
pienākums un 

vēlēšanās ir izlauzt 
logu, kas iziet uz 

H. Titkena 
pagalmu, viras un 
restes un vietas, 

kur tās bijušas, likt 
atkal aizmūrēt un 
lai H. Titkens un 
J. Šmits šo mūri 

lieto sev par 
patikšanu un 

labumu 
1534 18. X. Jakobs Rūters 

manto sava mirušā tēva 
Johana Rūtera māju 

Mārstaļu ielā, labā pusē, 
ejot uz Mārstaļu vārtiem, 
kas atrodas starp pilsētas 
mūri un Martena Dalekena 
māju. Uz grunts atrodas 4 

mūra ēkas 

Martens Dalekens 13. I. H. Titkens manto mirušā tēva, 
bijušā Rīgas birģermeistara Vilhelma 
Titkena gruntsgabalu Mārstaļu ielā ar 
visu, kas pie tā pieder: noliktavu, māju, 

mūra māju, pagalma vārtiem 
priekšpusē un aizmugures daļā, kas 

atrodas starp M. Dalekena un Hinriha 
Bekera (Beckere) mājām, un aizmugurē, 

Peldu ielā starp Hermaņa Šrivera 
(Schriver) un Hermaņa Štrotmaņa 
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(Strothman) mājām 
 
Gads Mārstaļu iela 23 Mārstaļu iela 21 Mārstaļu iela 19 

  21a 21b  
1512  Martens Dalekens 17. IX. Vilhelms Titkens nopērk no 

Korta Hulšera (Hulscher) māju 
Mārstaļu ielā ar vienu mūra namu 

[abas ēkas atrodas] zem viena jumta 
un turpat esošo noliktavu, kas atrodas 

starp Martena Dalekena un Stefena 
Rūtera mājām. Tālāk uz Peldu ielas 

pusi ir 5 mūra nami, starp Sv. Pētera 
baznīcai piederošo noliktavu un 

Hinriha fon Renena (Renen) mājām 
1509 Johans Rūters 14. XII. M. Dalekens 

nopērk no Albrehta 
Mildes (Milde) 
gruntsgabalu 

Mārstaļu ielā, kas 
atrodas starp 

J. Rūtera un Korta 
Hulšera mājām  

Korts Hulšers 

1507  Albrehts Milde 
 

11. IX. Korts Hulšers manto sava 
mirušā tēva māju Mārstaļu ielā un tai 
blakus vienu noliktavu un tālāk pie 

Peldu ielas māju un 5 mūra namus, kas 
atrodas starp Sv. Pētera baznīcas 

noliktavu un alus nesēju māju  
1498 Johans Rūters 22. VI. A. Milde 

nopērk no Bertolta 
Strūves (Struve) 

māju Mārstaļu ielā, 
starp L. Hulšera un 

J. Rūtera mājām  

Lambrehts Hulšers 

 
 

 Atšķirībā no gruntsgabala kreisās puses robežas labā pusē tā tomēr 
nav bijusi nemainīga. No 1493. līdz 1541. gadam gruntsgabala labās puses 
daļa bijusi apvienota vienā īpašumā ar kaimiņu gruntsgabalu. Tomēr šķiet, 
ka sākotnēji tas tomēr bijis dalīts īpašums. Šo pieņēmumu apstiprina 
1541. gadā Rīgas pilsētas otrajā mantojuma grāmatā pieminētais 
gruntsgabalu šķēršojošais robežmūris.10 Bez tam zināms, ka gruntsgabala 
labajā malā sākotnēji bijusi arī neliela ieliņa, t.s., eja, kas savienoja 
Mārstaļu un Peldu ielu. Dokumentos tā pieminēta vēl 16. gs.11

 
Gruntsgabala apbūve no 1652. līdz 1693. gadam 

 
 Izmantojot arhīvu dokumentus, iespējams rast arī liecības par 
apskatāmā gruntsgabala apbūvi 17. gs. otrajā pusē. Šajā laikā te pastāvēja 
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divi atsevišķi zemes īpašumi, tad turpmākajā izklāstā kreisās puses (skatā 
no ielas) grunts apzīmēta 21a, bet labās – 21b. 
 1660. gadā, kļuvis par gruntsgabala 21b īpašnieku, Heinrihs fon 
Šulcens sāka šeit arī izvērstus būvdarbus: uzcēla jaunu dzīvojamo ēku un 
par trim līdz četrām ķieģeļu kārtām paaugstināja labās puses robežmūri (ar 
gruntsgabalu 21a). Pret šādu darbību aktīvi sāka protestēt kreisajā pusē 
(21a) dzīvojošais kaimiņš Ludvigs Vīkens, jo jaunais nams un pārāk augstu 
uzceltais mūris aizsedzot viņa dzīvojamās mājas loga ailu.12  
 1671. gadā jauna dzīvojamā ēka tika celta arī gruntsgabalā 21a. Lai 
saņemtu akceptu paaugstināt robežmūri, 28. martā īpašnieks Henrihs fon 
Vīkens iesniedza lūgumu Ķemerejas tiesā: “Te nepieciešams visu nojaukt; 
lai uzceltu tik augstu māju kā viņa kaimiņiem, būs nepieciešams izmantot 
ne tikai savu, bet arī kaimiņa mūri, kādēļ viņš lūdz abu kaimiņu 
piekrišanu, jo viņam [Vīkenam] ir jārūpējas, lai viņa prombūtnes laikā 
kaimiņi nesaceltu strīdu, kas varētu aizkavēt būves gaitu.”13 Pēc spraigām 
pārrunām atļauja no kaimiņiem tika saņemta un būvdarbi varēja sākties.  
 Apskatāmajos gruntsgabalos uzceltās ēkas izpostīja 1677. gada 
ugunsgrēks. Atjaunošanas darbi ievērojami aktīvāk norita gruntsgabalā 
21b, kur tagad saimniekoja H. fon Šulcena atraitne. 1686. gada 5. jūnijā 
viņa uzaicināja savā pagalmā Ķemerejas tiesas pārstāvjus, lai parādītu, 
“kādā veidā viņa grib atkal uzbūvēt no jauna savu Mārstaļu ielā nodegušo 
māju. Bet, tā kā ir kopīgs robežmūris ar kreisās puses kaimiņa Joahima 
Vīkena īpašumu, tad viņa lūdz arī kaimiņu piedalīties robežmūra 
atjaunošanā. Pretējā gadījumā viņa uzmūrēs pati tikai savām vajadzībām 
nepieciešamo mūra daļu.”14 Nekādas praktiskas iniciatīvas no kaimiņa 
nesagaidījusi, atraitne enerģiski uzsāka būvdarbu organizāciju. Jau vasaras 
vidū robežmūra aizmugures daļa bija pabeigta. Tomēr darbu steigā netika 
pievērsta vajadzīgā uzmanība vecās, vēl nepārbūvētās mūra daļas 
stāvoklim, un 1686. gada augusta beigās tas sabruka, salaužot atraitnes 
blakusesošās mājas jumta spāres.15  
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2. att. Dannenšterna nama pirmā stāva plāns. 
 

  
 
Kaut arī būvdarbi fon Šulcena atraitnes gruntsgabalā lēnām 

turpinājās, tomēr ģimenes materiālais stāvoklis arvien pasliktinājās. 
Parādu nasta auga un 1690. gada 18. jūnijā kreditori pieprasīja Mārstaļu 
ielas īpašuma nodošanu izsolē.16 Situāciju vēl vairāk sarežģīja apstāklis, ka 
1691. gada jūlijā iegāzās atraitnes jaunās dzīvojamās mājas abi zelmiņi. 
Liecības par šo notikumu sniedz īpašnieces dēla Johana fon Šulcena 
1691. gada 16. jūlijā Ķemerejas tiesā iesniegtā sūdzībapret 
mūrniekmeistaru Hansu Eihleru (Eichler), ar kuru 1686. gadā bija noslēgts 
rakstisks līgums par mājas būvi.17 Taču viņš darbu nebija veicis pietiekoši 
kvalitatīvi, tādēļ J. fon Šulcens lūdza Ķemerejas tiesu likt mūrniekam 
kompensēt radušos zaudējumu vērtību. Negadījums būtiski ietekmēja arī 
izsoles gaitu: “.. ēka tagad sagāzusies un pārvērtusies par gruvešu kaudzi, 
tās vērtība ievērojami samazinājusies”.18

 Situāciju izmantoja bagātais Rīgas namnieks un tirgotājs E. Metsi. 
Rātes 1693. gada 15. decembra sēdes protokolā lasāms: “Nelaiķa eltermaņa 
H. fon Šulcena kreditoru vārdā un interesēs uzstājas advokāts Molaus 
(Molau). Kreditori lūdz publiskās izsoles ceļā iegūto eltermaņa fon Šulcena 
mājas vietu (Hausplatz), kas atrodas Mārstaļu ielā, starp Henriha Vites un 
J. Vīkena mājām, kā arī uz šīs mājas vietas esošo mūra būvi (Mauerwerk), 
caurbrauktuvi un visu pārējo tam piederošo, vecajās robežās un izskatā, kā 
to apdzīvojuši un izmantoši priekšteči, pamatojoties uz īpašuma iegūšanas 
pirmtiesībām, nodot Johanam fon Šulcenam, viņš, savukārt, to vēlas nodot 
tālāk E. Metsi un lūdz šo īpašumu maiņu ierakstīt pilsētas mantojuma 
grāmatā.”19

 Šajā pašā rātes sēdē apstiprināja arī blakus gruntsgabala (21a) 
pāreju E. Metsi īpašumā: “Joahima Vīkena vārdā un interesēs uzstājas 
advokāts Molaus un lūdz Joahima Vīkena vārdā un interesēs viņa no tēva, 
asesora Joahima Vīkena mantoto gruntsgabalu, kas atrodas starp komisāra 
Frīdriha Veselinga un nelaiķa Heinriha fon Šulcena mājām, ar visu, kas pie 
tā pieder, ieskaitot arī izbrauktuvi starp viņa un komisāra Veselinga māju, 
agrākajās robežās nodot dzimtīpašumā Ernstam Metsi.”20

 
Ernsts Metsi fon Dannenšterns 

 
 Ernsts Metsi (?–1721) Rīgā ieradās no Amsterdamas. 1673. gadā 
Rīgas rāte viņam piešķīra pilsētas namnieka tiesības.21  
 Uzņēmīgais tirgotājs 1685. gadā nodibināja vīna un koloniālpreču 
tirgotavu. 1692. gadā viņš iznomāja no pilsētas uz 15 gadiem Fosa salu, kur 
uzcēla koku zāģētavu un sāka ierīkot arī kuģu būvētavu.22 Gadu vēlāk E. Metsi 
saņēma no Zviedrijas karaļa Kārļa XI privilēģiju nodarbināt kuģu būvētavā 
ārzemju amatniekus.23 1695. gadā bagātajam tirgotājam jau piederēja kuģi: 
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“König von Schweden”, “Die Stadt Riga”, “Das Castel von Ryga”, “Das Naßen 
von Riga”, “Die Rygasche Jungfrau”, “Der Graf Hastfer”, “Die Jungfrau Anna 
Christina”, “Der Hinrich” un “Prins Carl”.24  
 E. Metsi Rīgā piederēja vairāki īpašumi. 1687. gada 16. decembrī viņš 
no Klāva Dreizēlera (Dreyseler) atraitnes nopirka namu pie Lielās ģildes,25 
1690. gada 11. aprīlī Dāvids Rasmers (Raßmer) viņam pārdeva 114 ¾ 
kvadrātrūtis lielu dārzu Bīskapa laukos (Keller Acker),26 1692. gada 8. jūnijā 
E. Metsi iegādājās Jurgena Porta (Port) namu Krievu ielā,27 1694. gada 
30. martā – Hinriha Oldenborga (Oldenborg) namu, kas atradās “iepretīm 
Doma baznīcai, starp E. Metsi jau piederošo un baznīcas konrektora māju”,28 
bet 1702. gada 12. decembrī viņš nopirka Dīdriha Valtera (Walter) namu 
Bīskapa sētā,29 ko gan jau pēc gada pārdeva kapteinim Joahimam Langem 
(Lange).30  

1699. gada 21. jūnijā Zviedrijas karalis Kārlis XII piešķīra Ernstam 
Metsi muižnieka titulu un vārdu fon Dannenšterns (von Dannenstern).31  

Pēc Rīgas nonākšanas Krievijas pārvaldē E. Metsi fon Dannenšterns 
iesaistījās cara dienestā. Gan pats Dannenšterns, gan viņa ģimenes locekļi 
kļuva par cariskās Krievijas impērijas varas atbalstītājiem. 1710. gadā E. Metsi 
fon Dannenšterns sāka pildīt Rīgas muitas prezidenta un licenču virsinspektora 
amatu. Dannenšternu ģimenes ciešos sakarus ar cara galmu apliecina arī rātes 
protokols 1721. gada 18. februāra sēdei, kurā apsprieda jautājumu par nesen 
mirušā E. Metsi fon Dannenšterna apbedīšanas ceremoniju. Tuvinieki to vadīt 
bija lūguši Rīgas ev. lut. konsistorijas virsmācītāju. Sarežģījumus radīja 
apstāklis, ka nelaiķis dzīves laikā piederēja reformātu draudzei. Tomēr, ņemot 
vērā, ka “rātei jau tā ir tik maz draugu galmā”, rātskungi nolēma pieļaut arī šo 
izņēmumu.32

E. Metsi pirmā sieva Katarīna Henriksa, dzimusi Gisberta (Henriks, geb. 
Gisbert) nomira jau 1677. gadā,33 un viņš apprecējās otrreiz ar Annu Kristiānu 
Šmitu (Schmidt).34 E. Metsi pirmajā laulībā 1676. gadā piedzima meita 
Katarīna Barbara (1676–1719), kura 1694. gada 30. augustā apprecējās ar 
Rīgas rātskungu Johanu fon Reiternu (Reutern; 1666–1714),35 skaistā nama 
Mārstaļu ielā 2 īpašnieku. Otrajā laulībā piedzima dēls Ernsts un divas meitas. 
Viena no viņām – Elīzabete apprecējās ar Rentejas priekšnieku Konrādu 
Lindenšernu36 (Lindenstierna; 1675–1752), bet Anna (?–1726) devās laulībā ar 
Pētera I galma virsmeistaru, kņazu Matveju Dmitrijeviču Olsufjevu (Олсуфъев; 
?–pirms 1750) un kļuva par ķeizarienes Katrīnas I pirmo galma dāmu.37 
Iespējams, tieši uz šo personu attiecināms kāds Konstantina Metiga (Mettig) 
pierakstīts nostāsts: “Dannenšterna nama zālē bija paredzēta saimnieka 
meitas laulību ceremonija. Tai drīz vajadzēja sākties. Piepeši ieradās Pēteris I 
ar kādu garīdznieku un jaunu galma virsnieku, kurš apgalvoja, ka jaunava esot 
viņa saderinātā, tādēļ viņš uz savu laulību ceremoniju ielūdzis arī caru. 
Pēteris I pavēlēja garīdzniekam Dannenšterna jaunkundzi salaulāt ar savu 
virsnieku. Pēc daudziem gadiem Dannešterna nama zālē ieradies kāds vīrs, kas 
par pārsteigumu iedzīvotājiem sirsnīgi pateicās Dievam, ka šais telpās cars 
Pēteris I nodibinājis laimi viņa priekštečiem.38  
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3. att. Dannešterna nams. J. Boitmaņa gleznas (1891) reprodukcija. 
4. att. Dannenšterna nama pagalma fasāde (1938). 
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 Dokumenti liecina, ka Pēteris I, viesodamies Rīgā no 1714. gada 5. līdz 
10. februārim, tiešām bija vēlējies ierasties pie fon Dannenšterna uz 
pusdienām.39

 Šķiet, arī E. Metsi fon Dannenšterna dēls, arī Ernsts Metsi fon 
Dannenšterns, jun., karjeru sāka Pēterburgā. 1714. gada 13. februārī ar 
Pētera I pavēli viņš tika iecelts par Rīgas ostas prefektu.40 Pret to aktīvi 
protestēja Rīgas rāte, jo “fon Dannešterns, jun., nav Rīgas pilsonis, bet šādu 
amatu, saskaņā ar pilsētas tiesībām, drīkst ieņemt tikai Rīgas 
birģermeistars, rātskungs vai namnieks”.41 Tomēr ar cara pavēli nācās 
samierināties, vienīgais, ko rāte spēja šai sakarībā vēl izdarīt, – tā 
iesniedza rakstu viņa ķeizariskajai majestātei un lūdza ievērot pilsētas 
privilēģijas un turpmāk šādus izņēmumus vairs neizdarīt.42

 1718. gadā E. Metsi fon Dannenšterns, jun., apprecējās ar Mariju 
Lavīzi fon Leionankari (Leyonanckar; 1703–1771).43 Viņiem piedzima divi 
dēli: Ernsts (1719–?) – militāro karjeru veidoja Krievijā, bija virsnieks 
Kazaņas guberņā, kur arī apprecējās, un Daniels (1721–1788) – virsnieks 
Krievijas armijā; viņš par sievu izvēlējās Henrihu Vilhelmīni fon Tranzē 
(Transehe).44  
 Pēc tēva nāves 1721. gadā, E. Metsi fon Dannenšternam, jun., 
18. janvārī uzticēja pildīt nelaiķa ieņemto amatu. Ar Pētera I pavēli viņu, 
neskatoties uz rātes iebildumiem, ka juniors vēl arvien nav ieguvis Rīgas 
namnieka tiesības, iecēla par muitas prezidentu un licenču virsinspektoru.45  
   

Dannenšterna nama celtniecība 
 

 E. Metsi fon Dannešterns jaunā nama būvi uzsāka 1694. gada 
pavasarī. Galvenās fasādes divu frontonu zelmiņos iekaltais gadskaitlis  
 

 
 

5. un 6. att. Tēlnieka D. Valtera darinātais Dannešterna nama portāls 
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7. att. Dannenšterna nama priekštelpa. V. L. Bokslafa akvareļa (ap 1870)  
reprodukcija. 

  
“1696” liek domāt, ka šajā laikā galvenie būvdarbi bija pabeigti, tomēr 
iekštelpu apdare te turpinājās vēl līdz pat 1699. gadam. 
 Jau 1694. gada pavasarī E. Metsi vienojās ar rāti un nopirka sava 
nama celtniecībai 50 strūgas akmeņu no pilsētas akmeņlauztuves, 
maksājot piecus valsts dālderus par vienu strūgu, jo nama fasādi viņš bija 
nolēmis veidot no kaltiem akmeņiem.46 Dokumenti apliecina, ka tūlīt arī 
tika uzsākti celtniecības darbi. Ēkas būvmeistara vārds, diemžēl, nav 
zināms, bet liecības par vairākiem citiem šeit strādājošiem meistariem ir 
saglabājušās. Viens no pirmajiem bija 1694. gada pavasarī noslēgtais 
līgums ar Stokholmā dzimušo koktēlnieku un akmeņkali Dītrihu Valteru 
(Walter), kurš 1679. gadā pārcēlās uz Rīgu un 1692. gadā kļuva par 
namnieku. Šajā pašā gadā viņš strādāja Pētera baznīcā, bet gadu vēlāk 
izgatavoja Melngalvju solu Doma baznīcā.47 Mārstaļu ielas namā meistars 
strādāja līdz 1699. gadam, un viņa meistarību apliecina šodien Rīgas 
pilsētas muzejā saglabājies koka portāls, kas sākotnēji greznoja 
Dannenšterna nama vestibilu. Literatūrā vairākkārt sastopams viedoklis, 
ka Valters ir arī abu grezno portālu un citu fasādes akmens dekoru 
autors.48 Tomēr arhīva dokumenti vēsta, ka no 1694. līdz 1699. gadam 
E. Metsi namā strādājis arī akmeņkalis no Cīrihes un arī Hamburgas 
akmeņkaļu cunftes loceklis (1691) Johans Bodemers (Bodemer). No kāda 
Rīgas Amatu tiesā izskatīta strīda starp meistaru un pasūtītāju uzzinām, ka 
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1699. gadā norēķinoties E. Metsi fon Dannenšterns izvairījies maksāt 
akmeņkalim par vēlāk izdarītajiem papildu darbiem.49 Strīda 
noskaidrošanai tiesa uzaicinājusi divus lietā neieinteresētus pilsētas 
mūrniekmeistarus – “vecu meistaru, kas daudzus gadus strādājis šādā 
darbā” Henriku Heniki (Henicke) un tēlnieku, “kroņa akmeņkali” Hansu 
Valteru Šmīseli (Schmiessel), lai viņi novērtētu meistara J. Bodemera 
vadītos darbus. Slēdziens – paveiktais darbs kopā maksā 1759 valsts 
dālderus, bet samaksāti tikai 1256 valsts dālderi. Kā liecina J. Bodemers, E. 
Metsi fon Dannešterns licis viņam darīt arvien jaunus, līgumā neparedzētus 
darbus.50 Nesaskaņas samaksas jautājumos radās arī starp īpašnieku un 
Jozefu Rigatio (Rigatio, Rigatzko),51 kurš 1687. gadā gatavoja stuka 
veidojumus nama iekštelpās. Prasītos 75 valsts dālderus meistars saņēma 
tikai ar Rīgas Amatu tiesas un vidutāja Mihaila Grēzes (Gröse) palīdzību.52

 Apjomīgo būvdarbu rezultātā Mārstaļu ielā uzcēla vienu no 
greznākajiem namiem tālaika Rīgā. Gruntsgabala apbūve sastāvēja no trim 
korpusiem: pagalma dziļumā sākotnēji izvietojās saimniecības ēka, tai 
perpendikulāri – mazākā dzīvojamā māja, bet gar Mārstaļu ielu – galvenā 
dzīvojamā ēka, kurā apvienojās dzīvojamās ēkas un preču noliktavas 
funkcijas. Divi apakšējie stāvi te atvēlēti dzīvojamām telpām, kamēr 
milzīgie piecu stāvu bēniņi, atikas stāvs un apjomīgie pagrabi tika 
izmantoti preču glabāšanai. Ēkas gala fasāde vēl arvien atgādina seno 
noliktavas tipa dzīvojamo namu, bet galvenā, pret Mārstaļu ielu vērstā 
fasāde bija darināta atbilstoši sava laika jaunākās modes un arhitektūras 
stila prasībām. Te valdīja klasiskā baroka principi: kopēja karnīze, 
korintiešu ordera pilastri un divi simetriski, ar bagātīgiem akmens 
kalumiem greznoti portāli, kam tika piešķirta celtnes galvenā 
reprezentatīvā elementa loma. 
 Namā ienācēju vispirms sagaidīja plaša priekštelpa (sk. 7. att.), tās 
kreisajā pusē platas, koka balustra margām rotātas ozolkoka kāpnes veda 
uz otro stāvu. No vestibila caur kokgriezumiem greznotu iekšējo portālu 
nonāca mājas krāšņākajā telpā – zālē. Pirmā stāva grīdas sākotnēji bija 
klātas ar baltu marmoru. Sienas, domājams, bijušas apvilktas ar auduma 
tapetēm, bet sienu apakšēja daļa divu kārtu augstumā, kā arī logu un 
durvju ailas bija noklātas ar balta māla apšuvuma flīzītēm, tās dekorētas ar 
tumši ziliem zemglazūras sižetiskiem gleznojumiem.  
  

Nama pirmie iedzīvotāji 
 

Jauno ēku pirmie iedzīvotāji bija tēvs un dēls fon Dannenšterni. To, ka 
šeit mita divas ģimenes, apliecina arī 1718. gada Rīgas namu un iedzīvotāju 
reģistrs: “1. Virsinspektors Ernsts Metsi fon Dannešterns un viņa sieva Anna 
Katarina Šmita ar divām jaunkundzēm fon Lindenšernām. Tepat dzīvoja arī 
Makša Alhofjofa (Alhophioff) kunga dēls un kalpotāji – zellis Pīters Deboni 
(Debony), kalpone Marija Veselovska (Wesseloffsky), divas kalpones Līze un 
Anna, kalps Daniels. 2. Prefekta Ernsta Metsi  
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8. att. Dannenšterna nama portāls. 
 

  



 
 

38

fon Dannešterna, jun., sieva Marija fon Leionankera, sulainis Johans, kalps 
Kasemens (Cassemen) un Anna Katarina Blomberga (Blomberg).”53

 Pēc E. Metsi fon Dannešterna, sen., nāves 1721. gadā ģimenes 
saimniecību turpināja vadīt atraitne. Taču, kad 1724. gadā nomira arī 
E. Metsi fon Dannešterns, jun., ģimene plašo Mārstaļu ielas namu atstāja. 
Jaunā atraitne Marija Luīze fon Leionankera visai drīz apprecējās ar 
kambarkungu baronu Pēteri Jonstenu,54 bet Anna Kristīne fon 
Dannenšterna 1724. gada 13. martā nopirka namu Krievu ielā,55 uz kurieni, 
jādomā, visai drīz arī pārcēlās dzīvot. 
 Tad arī fon Dannenšternu ģimene par grezno namu praktiski 
pārstāja interesēties un nodokļi netika maksāti. Plašās telpas sāka 
izmantot pilsēta dažādu ietekmīgu amatpersonu dzīvokļiem. Tā 1728. gada 
6. novembra rātes sēdē izskatīja Vidzemes ģenerālgubernatora Grigorija 
Petroviča Čerņišova (Чернишев) pavēli par telpu pielāgošanu 
ģenerālleitnanta Andreja de Brilli (Brilli) dzīvoklim.56 Taču nams juridiski 
nebija pilsētas īpašums, bet telpām bija nepieciešami apjomīgi un dārgi 
remontdarbi, un rāte pret uzdevumu bija noskaņota visai negatīvi un 
paziņoja, ka “pilsēta par šo pasākumu nevar uzņemties nekādu atbildību, jo 
rāte šajā gadījumā nevarēs izvairīties no rūpēm par nomas naudas 
maksāšanu”.57 Tomēr notikumi virzījās uz priekšu ļoti strauji, un pilsētas 
pārvaldes viedoklis Krievijas centrālo iestāžu kalpotājus neinteresēja. Tajā 
pašā dienā – 6. novembrī Rīgas birģermeistaram Melhioram Vīdauam 
(Wiedau) pie pusdienu galda paziņoja, ka de Brilli sardze jau ieradusies 
Dannenšterna namā. Šajā situācijā vēlreiz prasīt rātes atļauju kļuva lieki un 
nevajadzīgi, tādēļ birģermeistars ieteica rātei griezties Galma tiesā ar 
lūgumu izskatīt jautājumu par nama īpašnieka statusu. 
 Sarakste un formalitāšu kārtošana ar Galma tiesu ilga sešus gadus, 
un tikai 1734. gada 10. maija rātes sēdē birģermeistars Hermans Klaudiuss 
Vite fon Nordeks (Witte fon Nordeck) varēja ziņot, ka Galma tiesa atzinusi 
Rīgas Kases kolēģijas prasības par ikgadēju nodoļu samaksu pamatotību un 
atļāvusi nodot fon Dannešternu īpašumu publiskā izsolē.58 Sabiedrība par 
paredzamo izpārdošanu uzzināja 1734. gada 21. jūnijā; sākotnējā īpašuma 
minimālā cena tika noteikta 2000 valsts dālderu. 59  
 1735. gada 13. jūnijā pretendentu pulkam pievienojās arī nama 
cēlāja E. Metsi fon Dannenšterna mazdēli – Johans un Heinrihs fon Reiterni. 
Šajā laikā izsoles cena bija sasniegusi jau 4500 valsts dālderu. Lai radītu 
labvēlīgākas nama iegūšanas iespējas, brāļi Reiterni lūdza Galma tiesu 
atzīt viņiem uz šo vectēva īpašumu pirmpirkuma tiesības. Visai drīz tika 
panākts labvēlīgs risinājums, un 1735. gada 30. jūlija rātes sēdē 
fon Reiternu advokāts jau varēja pieprasīt līdzšinējās vairāksolīšanas 
rezultātus anulēt.60 Brāļiem tagad, lai iegūtu skaisto ēku, vajadzēja 
samaksāt tikai uzkrājušos parādus, kuru kopējā summa pēc Galma tiesas 
sastādītā aprēķina bija sasniegusi 2395 valsts dālderus. No tiem lielākā 
daļa – 1452 valsts dālderi – parāds pilsētai, 168 valsts dālderi 64 ½ graši – 

  



 
 

39

ūdensapgādes iestādei, bet 483 valsts dālderi un 30 graši bija procentu 
parāds dažādām organizācijām un dibinājumiem (Sv. Pētera baznīcai, 
Sv. Jura hospitālim, Baznīcu nodevu dibinājumam) par agrākajos 
gadsimtos, gruntsgabalu ieķīlājot, saņemtajiem kapitāla kredītiem.61

 Parāda summas kompensēšanai brāļi Reiterni Mārstaļu ielas namu 
arī turpmāk iznomāja pilsētai. Jau 30. gadu sākumā šeit dzīvoja 
ģenerālleitnants un vicegubernators Karls Hohmūts (Hochmuth). Vairoties 
no līdzekļu ieguldīšanas ēkas remontā, rāte 1734. gada septembrī piedāvāja 
iekārtot viņam dzīvokli Samsona mājā. Šāds risinājums vicegubernatoru 
neapmierināja; ziņojumā rātei lasāms, ka “viņš katrā ziņā vēlētos palikt 
dzīvot Dannenšterna namā, tikai šeit būtu jāveic nepieciešamie remonti, jo 
telpas mājā ir kļuvušas ļoti drēgnas”.62 Lai stāvokli uzlabotu, ēkā par 
pilsētas līdzekļiem tika pārmūrētas krāsnis, salaboti logi un grīdas. 
Vicegubernators Hohmūts te dzīvoja līdz savai nāvei 1736. gada 8. maijā,63 
bet jau tā paša gada jūnija sākumā šeit apmetās jaunais 
ģenerālgubernators – ģenerālmajors Ludolfs Augusts fon Bismarks 
(Bismarck).64

 No sešu gadu īres naudas ienākumiem brāļi Reiterni parādu bija 
atpelnījuši, un 1741. gada 7. septembrī pilsētas zemesgrāmatā lasāms 
ieraksts: “Brāļi Johans un Heinrihs fon Reiterni pēc pilnīgas parādu 
samaksāšanas iegūst savā īpašumā Ernsta Metsi fon Dannenšterna lielo un 
mazo dzīvojamo māju, kādas tās gruntsgabala agrākajās robežās izbūvējis 
viņu vectēvs un kuras atrodas Mārstaļu ielā, starp Frīdriha Šifhauzena 
(Schiffhausen) un Melngalvju nama vecākā Melhiora Dālena (Dahlen) 
mājām.”65

 
Brāļu Gotfrīda Bērensa un  

Heinriha Bērensa fon Rautenfelda īpašums 
 

 Brāļi Reiterni vectēva celto namu nekavējoties pārdeva. Jau neilgi 
pirms oficiālās koroborēšanas, proti, 1741. gada 4. augustā, tika noslēgts 
līgums ar Gotfrīdu Bērensu,66 kurš, iemaksājot 1240 valsts dālderu lielu 
avansu, nopirka gruntsgabala lielāko, t.i., ielas korpusu. Atlikusī summa – 
4000 valsts dālderu – pircējam bija jāsamaksā turpmākajos četros gados.67 
Šajā pašā laikā līdzīgs līgums par otra dzīvojamā korpusa (mazās mājas) 
pārdošanu bija noslēgts ar G. Bērensa brāli Heinrihu Bērensu.68 1741. gada 
7. septembrī īpašnieku maiņa fiksēta arī Rīgas pilsētas zemesgrāmatā.69

 Dannenšterna nama īpašnieka Gotfrīda Bērensa karjera Rīgā nebija 
sekmīga. Jau 1744. gadā, stājoties pilsētas māklera amatā, iesniegumā 
rātei viņš rakstīja, ka līdz šim ar tirdznieciskajiem darījumiem nav veicies: 
“Kopš 1740. gada ir piedzīvotas tikai neveiksmes un zaudējumi. Kaut arī es 
nebūt neesmu afērists, liktenis no manis ir novērsies un manus darījumus 
nepavada veiksme.”70 Tik tiešām – pēc dažiem mēnešiem, 1744. gada 
13. aprīlī, holandiešu firma “Cliffort et Söhne” no Amsterdamas ar Rīgas 
rātes palīdzību pieprasīja G. Bērensam steidzīgi samaksāt 6000 holandiešu 
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guldeņu lielo parādu.71 Neveiksmīgā komerciālā darbība neļāva samaksāt 
arī brāļiem fon Reiterniem 3000 valsts dālderu lielo atlikumu par 
jauniegādāto Mārstaļu ielas namu.  
 1750. gadā G. Bērenss nomira, 19. jūlijā viņu apglabāja Sv. Pētera 
baznīcā.72 Nezaudējot laiku, nelaiķa kreditori atraitnei, kuras aprūpē palika 
pieci mazgadīgi bērni, sāka pieprasīt parādu samaksu. 1750. gada 
21. novembrī viņa iesniedza lūgumu rātei: “Es, nabaga sāpju nomāktā 
atraitne ar daudziem maziem bērniem, pēc sava vīra nāves vēl neesmu 
spējīga kārtot vīra aktīvo un pasīvo parādu lietas. [..] Tādēļ lūdzu šo lietu 
izskatīšanu atlikt, līdz paies sēru gads.”73 Lūgumu ievēroja, bet pēc gada 
parādu piedziņas process atjaunojās. Nelaiķa G. Bērensa kopējā parādu 
summa bija sasniegusi 7944 valsts dālderus.74 Lai to segtu, 1752. gada 
20. augustā par minimālo summu – 3000 valsts dālderiem – izsolē tika 
nodots greznais Mārstaļu ielas nams.75 Tam sekoja mēbeļu un citu iedzīves 
priekšmetu aprakstīšana un izpārdošana. Nelielu ieskatu par telpu iekārtu 
un agrāko ģimenes dzīves stilu sniedz Fogtijas tiesas pārstāvju sastādītais 
inventāra saraksts: 
“1. Dārglietas: auskaru pāris ar dažiem dārgakmeņiem, kurus atraitne jau 
ieķīlājusi, gredzens ar dažiem dārgakmeņiem, arī to atraitne ir ieķīlājusi. 
2. Zeltlietas: nav. 
3. Sudrablietas: divas kafijas kannas, tējkanna, svečturu pāris, liela karote, 
krējuma kanniņa, dekoratīvs šķīvis, kāda kausa vāks. Šīs sudrablietas 
atraitne ir jau ieķīlājusi, bet vienu bļodu un 12 karotes paturējusi. 
 

                  
 

9. un 10. att. Dannenšterna nama fasādes dekoratīvās akmens detaļas. 
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Alvas izstrādājumi: četras bļodas un trīs šķīvjus atraitne ir paturējusi. 
4. Mēbeles: angļu sienas pulkstenis ar zvanu spēli riekstkoka kastē, seši 
krēsli, pārvilkti ar melnu ādu, mahagonija koka galds ar divām klapēm, 
mahagonija koka kāršu galdiņš četrām personām, mahagonija koka pults, 
mahagonija koka skapis, riekstkoka kumode ar spoguli, divi spoguļi zeltītos 
rāmjos, riekstkoka skapis, kariete. Seši krēsli, divi skapji, viens galds un 
divi spoguļi atstāti atraitnei. 
5. Apģērbi un gultas veļa: kā apliecinājusi atraitne, nekādu citu lietu nav, 
izņemot drēbes, ko viņa lieto ikdienā.”76  
 Minētos priekšmetus pārdodot izsolē, ieguva ap 30 valsts dālderu. 
Var piebilst, ka vērtīgākos no tiem, piemēram, angļu sienas pulksteni 
(160 valsts dālderu), mahagonija koka galdu un pulti (katrs 11 valsts 
dālderi) atpirka pati atraitne, izmantojot savu 218 valsts dālderu 75 ½ 
lielo, t.s., pūra naudu; tie bija viņas personīgie līdzekļi un tika atskaitīti no 
izsolē nodotiem īpašumiem.77  
 Nopietnākais pretendents Mārstaļu ielas nama izsolē bija H. Bērenss 
fon Rautenfeds, kurš samaksāja 3000 valsts dālderu lielo parādu brāļiem 
fon Reiterniem. Taču, kad konkurencē ar pārējiem kreditoriem Mārstaļu 
ielas nama izsoles vērtība palielinājās līdz 4150 valsts dālderiem, šķiet, 
vienojoties ar vīrabrāli, atraitne pieprasīja piešķirt viņai pirmpirkuma 
tiesības, kas ļāva nelaiķa vīram piederošo namu iegūt par sākotnējo izsoles 
summu, t.i., 3000 valsts dālderiem. Šo privilēģiju noteica 1752. gada 
3. novembra Fogtijas tiesas lēmums, ko atbalstīja arī Rīgas birģermeistars 
Adams Hinrihs Švarcs (Schwartz),78 un G. Bērensa atraitne kļuva par 
celtnes, kuras tagadējā adrese ir Mārstaļu ielā 21, greznā ielas korpusa 
īpašnieci.79 Vēl tikai var piezīmēt, ka ilgā parādu piedziņas procesa 
rezultātā gandrīz 4000 valsts dālderu kreditoriem tā arī netika atmaksāti. 
 Gadu vēlāk G. Bērensa atraitne Marija Elīzabete nomira, un 
1754. gada 20. novembrī viņu apglabāja Sv. Pētera baznīcā.80 Pēc 
brāļasievas nāves H. Bērensa fon Rautenfelda īpašumā nonāca arī nama 
ielas korpuss, un viņa ģimene varēja izmantot visas gruntsgabalā uzceltās 
ēkas. Jādomā, ka pārmaiņas iekštelpu izmantošanā prasīja arī dažādus 
uzlabojumus, pārbūves un remontdarbus. Diemžēl arhīvu dokumenti 
nekādas norādes par tām nesniedz.  
 Pēc H. Bērensa fon Rautenfelda nāves (apbedīts Sv. Pētera baznīcā 
1778. gada 8. maijā)81 namā turpināja dzīvot atraitne. Sīkākas ziņas par to 
sniedz 1786. gada Rīgas iedzīvotāju saraksts, kur minēti Mārstaļu ielas 
nama iedzīvotāji: “1. Katarina Hedviga Bērensa fon Rautenfelda, dzimusi 
fon Krīgere, 67 gadus veca. Viņa ir nelaiķa komercpadomnieka Heinriha 
Bērensa fon Rautenfelda atraitne un viņu laulībā dzimuši bērni: dēli – 
Eberhards, 50 gadu vecs, Heinrihs, 48 gadus vecs, Johans Georgs, 46 gadus 
vecs, Karls Gothards, 44 gadus vecs, Ludvigs Vilhelms, 42 gadus vecs, un 
meitas – Johana Regīna Helēna Vilhemīne, 34 gadus veca, Katarina Helēna 
Hedviga, 32 gadus veca. Ģimene apdzīvo nopirkto, pašu pārbūvēto 
namu.”82
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Georga Vilhelma fon Šrēdera īpašums 

 
 Pēc komercpadomnieka H. Bērensa fon Rautenfelda atraitnes nāves83 
1799. gada 1. aprīlī mantinieki īpašumu pārdeva Rīgas tirgotājam Georgam 
Vilhelmam fon Šrēderam (Schröder).84 Tūlīt pēc jaunā īpašuma iegūšanas 
viņš tajā veica vairākus uzlabojumus. Jau 1799. gada maijā G. V. fon 
Šrēders Ķemerejas tiesai lūdza atļauju apmest Mārstaļu ielas nama 
fasādes,85 bet 1802. gadā tika pārbūvēti pagalma korpusa bēniņi.86 
Īpašnieks visas pamatkonstrukcijas bija iecerējis veidot no koka, kas 
neatbilda pilsētas ugunsdrošības prasībām, tādēļ 1802. gada 4. novembrī 
darbu gaitu apsprieda Ķemerejas tiesā, kurā ierasties bija uzaicināts arī 
pilsētas būvmeistars Kristofs Hāberlands (Haberland). Viņš piekrita 
īpašnieka izvēlei, pamatojot, ka “šo bēniņu izbūvi no mūra veidot nav 
iespējams, jo mājas pamati ir pārāk vāji. Būtu pieļaujams to mūrēt no 
pusķieģeļiem, tad nams ilgstoši būtu pasargāts no ugunsbriesmām.”87  
 G. V. fon Šrēdera ģimene Mārstaļu ielas namā dzīvoja visai neilgi: 
1805. gadā, neatstājot mantiniekus, nomira īpašnieka sieva Marija 
Elizabete, dzim. fon Šteina (Stein). Atraitnis atlikušo mūža daļu līdz 
1814. gadam pavadīja Vīnē. Īpašumus un darījumu lietas Rīgā pārvaldīja 
viņa brālis Johans Vilhelms, kurš neprecējies mira 1808. gadā. Rīgas 
tirdzniecības firmas “Georg Wilchelm Schröder & Co” vadību 1814. gadā 
pārņēma trešais brālis – Teodors Heinrihs (1757–1831), bet Mārstaļu ielas 
nama izmantošanā iestājās gandrīz desmit gadu ilgs juku periods. 
 G. V. fon Šrēders savā 1805. gada 19. jūlijā sastādītajā un īsi pirms 
miršanas, 1814. gada 22. gada novembrī, labotajā testamentā bija 
paredzējis, ka Mārstaļu ielas namā pēc viņa nāves jāierīko patversme, kurā 
ērti bez maksas un rūpēm varētu dzīvot 12 nabadzīgas namnieku atraitnes. 
Visu pārējo īpašumu, izņemot dāvinājumus tuvākajiem radiniekiem, Rīgas 
baznīcām un rātei, G. V. fon Šrēders novēlēja ģimenes legāta dibināšanai, 
kura līdzekļi izlietojami Vidzemē un Krievijā dzīvojošo fon Šrēderu dzimtas 
locekļu atbalstīšanai.88 Testators noteica, ka mantiniekiem no viņa 
īpašuma 30 000 sudraba rubļu liels kapitāls jāiemaksā dibinājuma kasē; 
procenti no šīs summas jāizmanto gan patversmes iekārtošanai un 
uzturēšanai, gan pabalstiem. Dibinājuma pārvaldīšana par 50 sudraba 
rubļu lielu gada algu tika uzticēta oficiālai rātes ieceltai personai. Mārstaļu 
ielas mājas inventāru – kā mēbeles, spoguļus, sudrablietas, porcelānu un 
arī apģērbu – G. V. fon Šrēders uzticēja mantiniekiem, izsakot cerību, ka 
“viņi tās draudzīgi sadalīs savā starpā”.89

 Līdzīga satura testamentu pirms nāves bija sastādījis arī otrs brālis – 
Johans Vilhelms: “Tā kā mani tuvākie radinieki, un tieši – manas māsas un 
brāļi, visi ir pārtikuši un viņiem materiāla palīdzība nav vajadzīga, tad visu 
savu īpašumu novēlu Johana Vilhelma Šrēdera ģimenes legāta dibināšanai. 
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Tā līdzekļi būtu izmantojami mana brāļa Teodora Heinriha fon Šrēdera 
pēcnācēju materiālai atbalstīšanai.”90  
 Pēc abu brāļu nāves izveidojās kopējs dibinājums ar nosaukumu 
“Johann Wilhelm von Schrödersches Familienlegat”, ko pārvaldīja izvēlēta 
administrācija un kontrolēja rāte. 
 Uzsākot darbību, dibinājuma administrācijas viens no pirmajiem 
pasākumiem bija noskaidrot atstātā mantojuma sastāvu. 1814. gada 
10. decembrī Rīgas Bāriņu tiesas pārstāvis A. H. Švarcs iesniedza rātei šādu 
G. V. fon Šrēdera Mārstaļu ielas namā atstātā inventāra sarakstu:  
“1. Sudraba priekšmeti: tējas paplāte, kafijas kanna, lēzena šāle, lēzena 
bļodiņa, divas mērces bļodiņas, sešas bļodas, divi nažu un karošu 
komplekti, divi cukura groziņi ar standziņām, cukura trauks ar vāku, 
krējuma kanna, pomeranču šāle ar karoti, prīmuss ar lampu, 16 lēzeni 
svečturi, 10 [citas formas] svečturi, divi bra, divi kausi, diadēma, trīsarpus 
duči ēdamkarotes, seši duči deserta karotes, trīs duči tējkarotes, četri 
karošu paliktņi, zupas karote, punša karote, putojamā karote, cukura 
karote. 
2. Stikla priekšmeti: divas zilas glāzes, divi svečturi, divas zilas ziedu 
vāzes, divas lampas, 28 kausi, 23 glāzes (Bischofgläser), 44 vīna glāzes, 50 
mazas vīna glāzes, 18 alus glāzes, 28 šampanieša glāzes, divas zilas piena 
glāzes, šālveida bļodiņa, divas galda bļodas. 
3. Porcelāna priekšmeti: 27 tases ar apakštasēm, zils paliktnis ar 16 
figūrām, tējkanna, divas krējuma kannas, cukurtrauks, trīs spēļu kastītes, 
15 šķīvji, 35 garšvielu trauciņi ar vākiem, četri garšvielu trauciņi ar šķīvi, 
divas kafijas kannas, tējas kastīte, kafijas krūze. 
4. Vara priekšmeti: divi tējas prīmusi, ogļu panna, gultas sildītājs, pieci 
katli, gludeklis, destilējamais katls. 
5. Skārda un misiņa priekšmeti: četras tējas paplātes, kafijas kanna, divas 
tējas kannas, spēļu kastīte, krējuma kanna, divi nažu ieliekamie, divi 
maizes grozi, tortes panna, gludeklis, trīs kūku formas, astoņas 
paukošanās manšetes, divi gredzeni, mazgājamā bļoda, seši paliktņi sveču 
šķērēm, krāsns durtiņas, desmit ūdens kausi. 
6. Tērauda priekšmeti: 25 pāri nažu, 102 pāri deserta nažu, svečturis, sešas 
sveču šķēres. 
7. Veļa: 421 salvete, 42 galdauti, 22 kafijas salvetes, 20 pāri spilvenu 
pārvalku, 18 pāri zeķu, divas segas. 
8. Gultas piederumi: 15 gultas pēļi, 14 lielie pēļi, 26 spilveni, 14 segas, četri 
matrači, ādas sega. 
9. Fajansa priekšmeti: 38 bļodas, trīs zupas terīnes, 11 duči un vēl 11 
atsevišķi lēzenie šķīvji, četri duči jaunu dziļo šķīvju, trīs duči salātu šķīvju, 
deviņas salātu bļodiņas, četras ūdens bļodas, trīs caurduri, sešas bļodas, 
divi podi, septiņas sviesta bļodas, trīs krūzes, četras spēļu kastītes, piecas 
spēļu kastītes ar vākiem, trīs mērces šāles, deviņi sāls trauciņi, 21 augļu 
groziņš, 12 augļu šķīvīši, ievārījuma bļoda, tabakas doze, četras želejas 
bļodas. 
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10. Dažādi priekšmeti: 14 marmora svečturi, 16 sarkani tafta krēslu 
pārvalki, sofas pārvalks, aizkari pie gultas, aļņa āda, vafeļu panna, gaļas 
dakša, divi gludekļi, 60 salmu vainagi, salātu karote, no kaula darināta dakša. 
11. Mēbeles: 29 no salmiem pīti krēsli, 84 krēsli, divas sofas, 11 mahagonija 
koka galdi, marmora galds, mahagonija koka mazgājamais galds, trīs 
kumodes, bufete, mahagonija koka rakstāmpults, septiņi kroņlukturi, trīs 
aizslietņi (Schirme), četras Karla Gotharda Grasa (Grass) gleznotas eļļas 
gleznas, septiņi spoguļi, seši Knīsa darināti vara grebumi.”91

 Pēc neilga apdomāšanās laika, 1816. gada 31. martā visu pārējo 
mantinieku vārdā T. V. fon Šrēders rātē izteica priekšlikumu mainīt brāļa 
testamenta nosacījumus. Proti, pēc viņa domām testatora vēlēšanos varētu 
izpildīt labāk un pilnīgāk, ja Mārstaļu ielas namu pārdotu izsolē un atraitņu 
patversmei nopirktu citu māju vai uzbūvētu jaunu, speciāli šai fukcijai domātu 
celtni.92 Šim viedoklim var tikai piekrist, jo, lai iekārtotu patversmi ēkā, kas 
celta nedaudzu cilvēku dzīvošanai, bija nepieciešamas lielas pārbūves un 
līdzekļi. Rāte uzdeva pilsētas mūrniekmeistaram Johanam Danielam Gotfrīdam 
(Gottfriedt) sastādīt paredzamās ēkas pārbūves maksas aprēķinu. Tas parādīja, 
ka patversmes iekārtošana Mārstaļu ielas namā izmaksātu 18 000 līdz 20 000 
sudraba rubļu.93 Minētie skaitļi pārliecināja rātes locekļus piekrist testamenta 
nosacījumu maiņai. Ar papildu piebildi, ka patversmes vajadzībām trīs gadu 
laikā vai nu jānopērk, vai jāuzceļ jauna ēka, tika atļauta Mārstaļu ielas nama 
pārdošana.94  
 Pirmie pārdošanas mēģinājumi beidzās neveiksmīgi: pēc trim 
sludinājumiem “Rigasche Anzeigen” dibinājuma administrācija bija spiesta 
secināt, ka neviens pircējs nav pieteicies.95 Lai daļēji kompensētu ēkas 
uzturēšanas izdevumus, to sāka izīrēt. No 1817. gada 15. marta līdz 
1818. gada 15. februārim šeit dzīvoja grāfs Fermors (Fermor), bet 1818. gada 
15. februārī dibinājuma administrācija noslēdza nomas un eventuālas 
pirkšanas līgumu ar Johanu Gotfrīdu Bloku (Block), kurš, lai iegūtu ēku savā 
īpašumā, apņēmās desmit gadu laikā samaksāt 30 200 sudraba rubļu.96  
  

Pfābu ģimenes īpašums 
 

 1819. gada 19. septembrī Gotfrīds Bloks savas nomas tiesības pārdeva 
Ēlertam Nikolausam Pfābam (Pfab);97 kurš turpmākos desmit gadus Mārstaļu 
ielas namu īrēja, līdz 1831. gada 26. septembrī piedāvāja Šrēdera dibinājuma 
administrācijai par 20 000 sudraba rubļu lielu papildu iemaksu sešu mēnešu 
laikā pārņemt celtnes savā īpašumā.98 Nodoms īstenojās 1832. gada 
11. februārī.99

 Par ēku tehnisko stāvokli Ē. N. Pfābs sāka rūpēties, vēl būdams 
nomnieka statusā; 1819. gada augustā viņš lūdza Rīgas Ķemerejas tiesai 
atļauju izveidot ēkas ielas korpusam jaunu apmetumu.100 1833. gada 
25. novembrī tirgotājs Ķemerejas tiesā ziņoja, ka “nolēmis savai 2. pilsētas 
daļā, 2. kvartālā, Mārstaļu ielā ar policijas Nr. 56 un 58 apzīmētai pagalma 
aizmugures ēkai uzbūvēt vēl vienu astoņas pēdas augstu stāvu. Paredzēts,  
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10. att. Dannenšterna nams 30. gados. 
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ka šos darbus veiks mūrniekmeistars Kristofs Frīdrihs Krīgers.”101 
1861. gada 3. augustā īpašnieks saņēma Rīgas Ķemerejas tiesas atļauju 
nama galvenās fasādes pārkrāsošanai un bojāto logu apmaļu nomaiņai. 
Šos darbus uzticēja mūrniekmeistaram Vilhelms Ludvigs Krīgers.102

 1863. gadā tika veikta Rīgas pilsētas namu taksācija. Kā liecina 
saglabājušies protokoli, Ē. N. Pfāba Mārstaļu ielas īpašumā bija izbūvētas 
šādas telpas: puspagraba stāvā atradās pagrabs preču glabāšanai, bet 
pagalma korpusa ēkā – stallis deviņiem zirgiem, ratnīca un kučiera istaba. 
Nama pirmo stāvu aizņēma kancelejas telpa un dzīvoklis ar sešām istabām 
un virtuvi, bet otrajā stāvā bija iekārtots dzīvoklis ar 19 istabām un virtuvi. 
Pieci bēniņu stāvi kalpoja kā noliktavas, tomēr 19. gs. vidū tās izmantoja 
vairs tikai daļēji.103

 1876. gadā Pfābu ģimene pārcēlās dzīvot uz jaunuzcelto namu 
Suvorova (tagad K. Barona) ielā 12; īpašumu Mārstaļu ielā izīrēja un 
izmantoja saimnieciskiem nolūkiem. Rūpējoties par celtnes uzturēšanu un 
telpu ērtāku ekspluatāciju, nelielas pārbūves notika arī turpmāk. Zināms, 
ka 1915. gadā arhitekts Pauls Mandelštams (Mandelstamm) veica iekštelpu 
pārplānojumu: pārvietoja vairākas koka starpsienas un iekšējās durvju 
ailas, kā arī iekšējās satiksmes uzlabošanai izbūvēja jaunas koka 
kāpnes,104 dažus mēnešus vēlāk namu pieslēdza pilsētas kanalizācijas 
sistēmai.105  
 Pfābu ģimenes īpašumā nams Mārstaļu ielā 21 saglabājās arī pēc 
Pirmā pasaules kara. Tas tika izīrēts, un vairāki nomnieki te iekārtoja 
veikalus un dažādas darbnīcas. Komerciālu motīvu dēļ jau 1922. gadā 
pārbūvēja ēkas galveno fasādi: četras logu ailas paplašināja un to vietā 
izveidoja ieejas durvis, bet portālu ailās izveidoja vitrīnas. 1922. gada 
29. maijā Rīgas pilsētas būvvalde, kura vēlējās saglabāt neskartu šo 
vēsturiskās celtnes svarīgāko elementu, lūdza arhitektiem Vilhelmam 
Bokslafam (Bockslaff) un profesoram Eiženam Laubem sniegt atsauksmi 
par izstrādāto projektu.106 Tā acīmredzot bija pozitīva, jo 1922. gada 
13. jūnijā projektu Būvvaldē apstiprināja, gan ar piebildi, ka no fasādes 
izņemtie akmeņi īpašniekam noteikti jāsaglabā, lai, namu kādreiz 
restaurējot, tos atkal varētu iemūrēt agrākajās vietās.107

 1930. gadā Mārstaļu ielas nama otrajā stāvā nolēma iekārtot 
B. Rūbinšteina un B. Fogeloviča ceļojumu piederumu un smalkādas 
izstrādājumu darbnīcu Elastik. Būvvaldes atļauju darbnīcas atvēršanai un 
divu elektromotoru (katra jauda divi zirgspēki) uzstādīšanai nomnieki 
lūdza 22. februārī un pēc nedēļas saņēma pozitīvu atbildi.108 Šķiet, telpas 
jaunajai funkcijai tika piemērotas lielā steigā un pavirši. Rezultātā 
1933. gadā šeit izcēlās ugunsgrēks, par ko liecina brandmajora palīga 
ziņojums priekšniecībai: “Ziņoju, ka pie apskates pēc ugunsgrēka Mārstaļu 
ielā 21 esmu atradis, ka Rūbinšteina un Fogeloviča čemodānu darbnīcā 
atrodas vairākas skārda krāsnis ar vienkārša skārda caurulēm uz 
neapsargātas grīdas. Tā kā minētā ēka ir vēsturiska un ir pieminekļu 
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aizsardzībā, tad lūdzu Jūsu rīcību, lai minētās krāsnis tiktu nekavējoties 
noņemtas.  
 

 
 

11. att. Dannenšterna nama pagalma korpusi (1958). 
 
Iekārtojot šeit darbnīcu, ugunsdzēsēju atsauksme netika pieprasīta, lai gan 
darbnīcas kantora telpā uzcelta koka siena bez apmetuma.”109  
 Bez šīs darbnīcas apskatāmajā namā vairākas telpas izīrēja arī 
noliktavām. Tā sētas korpusa pirmā stāva velvētajās istabās Šaja Leviss 
iekārtoja papīra noliktavu;110 nedaudz vēlāk te atradās Leiba Levtova 
lietotu maisu noliktava.111

 Turpmākajā pastāvēšanas laikā Mārstaļu ielas kādreiz tik 
reprezentatīvās ēkas izmantošana arvien vairāk attālinājās no sākotnējām 
funkcijām, arvien straujāk izzuda greznie interjeri un visai drīz par to 
kādreizējo eksistenci liecināja vairs tikai arhīvu dokumenti un arhitektu 
izdarītajās zondāžās atklātie sienu gleznojumu fragmenti un dažādu 
dekoratīvu veidojumu paliekas. Kaut pirmie mēģinājumi atgriezt izcilā 
17. gs. arhitektūras pieminekļa sākotnējo veidolu sākās jau 60. gadu vidū, 
tomēr restaurācijas darbus pabeigt nav izdevies vēl šodien.  
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Pārsla Pētersone 

DAS ERNST METSUE VON DANNENSTERN HAUS IN RIGA 

  
 Im Zentrum Rigas lenkt noch heute das Haus in der Mārstaļu-Straße 
(Marstall Straße) 21 die Aufmerksamkeit der Passanten und Touristen auf 
sich. Dieses Gebäude ist Ende des 17. Jahrhunderts von dem holländischen 
Großkaufmann Ernst Metsue von Dannenstern errichtet worden. Zahlreiche 
Informationen über den Bau, die Besitzer und die Funktionen dieses mehr 
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als dreihundert Jahre alten Hauses geben uns die im Historischen 
Staatsarchiv Lettlands erhaltenen Urkunden. 
 Am 15. Dezember 1693 kaufte Ernst Metsue zwei nebeneinander 
liegende Grundstücke in der Marstall-Straße, die er zu einem Grundbesitz 
vereinte (Gruppe 3, Grundstück 22). Während ein paar Jahren errichtete er 
hier eines der größten und prächtigsten Gebäude in dem damaligen Riga. 
Das Haus befand sich in dem seit alters her bewohnten Teil der Altstadt; 
auf beiden Grundstücken von Ernst Metsue waren Gebäude bereits vor 
seinem repräsentativen Neubau im Laufe früherer Zeiten errichtet worden. 
Etliche Forscher haben versucht, die ursprünglichen Grenzen dieser 
Grundstücke und ihre Besitzer zu ermitteln. Wegen des Mangels an 
Informationen in der Zeit von 1579 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts 
gelang es aber nicht, ein vollständiges Verzeichnis der Besitzer aus dieser 
Zeit anzulegen und sie mit den späteren Besitzern im 17. Jahrhundert zu 
verknüpfen; – das dritte Erbebuch der Stadt Riga war verlorengegangen und 
die erwähnten Ratsprotokolle in Zivilsachen (judicalia) reichten nur bis 
zum Jahre 1652. 
 In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde versucht, die 
ehemaligen Besitzer des Grundstücks von Ernst Metsue zu ermitteln, wobei 
in die Vergangenheit zurückgegangen wurde, das heißt, es wurde der 
Wechsel der Besitzer vom Ende des 17. Jahrhunderts bis in das 15. 
Jahrhundert beschrieben. Im Laufe der Arbeit wurde festgestellt, daß die 
Angaben über die Besitzer der meisten Grundstücke der Altstadt in den 
Urkunden mehrerer Behörden zu finden sind, und zwar, in den 
Kapitalbüchern des Milden Stifts bei der Großen Gilde, der Kirchenordnung 
u. a., die im Historischen Staatsarchiv Lettlands aufbewahrt werden. In 
diesen Kapitalbüchern ist die Bewilligung der Kredite registriert, sind die 
verpfändeten Grundstücke bezeichnet und auch der Wechsel der 
verpfändeten Grundbesitzer aufgeführt. Somit kann man aus diesen Quellen 
die Daten über die Grundbesitzer in der Altstadt bis zum Jahre 1579, wo die 
Eintragungen in das zweite Erbebuch der Stadt Riga beginnen, erheben. 
 Infolge der Recherchen gelang es, die ursprünglichen Besitzer der 
beiden von Ernst Metsue gekauften Grundstücke sowie die Besitzer der 
ihnen auf beiden Seiten anliegenden Grundstücke bis zum Jahre 1498 zu 
ermitteln. Es wurde festgestellt, daß die Grenze des Grundstücks zur Düna 
hin unverändert geblieben war – auf dem benachbarten Grundstück 
(Marstall-Straße 23) entstand bereits im 13. Jahrhundert der sog. 
Krüdeners-Hof (curia Crudeneri, heriditas Crudeneri).  
 Die Archivurkunden geben Auskunft auch über die Bebauung des 
erwähnten Grundstücks in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Zu 
dieser Zeit gab es hier zwei separate Grundbesitze, und in den 60er Jahren 
des 17. Jahrhunderts wurden auf diesen Grundstücken neue Wohngebäude 
errichtet. Diese Häuser wurden durch die Feuersbrunst von 1677 vernichtet. 
Die Wiederherstellung der Bebauung erfolgte zuerst auf dem rechts 
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gelegenen Grundstück, wo 1686 der Bau eines neuen Wohnhauses in 
Angriff genommen wurde. Die schlechte Qualität der Maurerarbeiten und 
die Schulden der Grundbesitzerin hinderten sie bei der Verwirklichung ihrer 
Vorhaben: der Grundbesitz wurde in Auktion verkauft und der halbfertige 
Bau stürzte ein. 
 Der wohlhabende Bürger und Großkaufmann von Riga, Ernst Metsue, 
verstand, diese Situation für sich zu nützen; im Sitzungsprotokoll des 
Rigaer Rates vom 15. Dezember 1693 ist die Eintragung über ihn als dem 
neuen Besitzer von zwei Grundstücken in der Marstall-Straße erhalten. 
Bereits im Frühling 1694 begann er mit den Bauarbeiten. Die Jahreszahl 
1696, die an beiden Frontispizen an der Schauseite des Gebäudes 
eingemeißelt ist, legt die Vermutung nahe, daß in dieser Zeit der Rohbau 
fertiggestellt war; die Innenausstattung der Räume wurde aber bis 1699 
fortgesetzt. Der Name des Baumeisters ist leider nicht überliefert, es sind 
aber Zeugnisse von mehreren anderen Werkmeistern, die sich an diesem 
Bau beteiligt haben, erhalten. Im Frühjahr 1694 wurde ein Vertrag mit dem 
aus Stockholm gebürtigen Holzschnitzer und Steinmetzen Dietrich Walter 
getätigt, 1694–1699 arbeitete hier auch Johann Bodemer, Steinmetz aus 
Zürich, der zugleich Meister der Steinmetzen-Zunft in Hamburg (1691) war. 
1697 wurde die Stuck-Dekoration der Räume von Joseph Rogatio 
geschaffen. Die Bebauung des Grundstücks bestand aus drei Trakten: in der 
Tiefe des Hofes lag ursprünglich das Wirtschaftshaus, rechtwinklig zu ihm 
war das kleine Wohnhaus gelegen und an der Marstall-Straße befand sich 
das große Gebäude, das die Funktionen eines Wohnhauses und eines 
Warenlagers in sich vereinte. Der Wohnbereich lag im Erdgeschoß und im 
ersten Obergeschoß des Hauses, das Attikageschoß, der fünf Stock hohe 
Bodenraum und die Kellerräume wurden aber als Speicher benutzt. Die 
Giebelseite des Gebäudes erinnert noch stark an das Wohngebäude des 
Speichertyps, die Gestaltung der Fassade, die der Straße zugekehrt ist, 
entspricht aber dem neuesten Geschmack und dem Architekturstil jener 
Zeit. Bei der Gestaltung des Gebäudes sind die typischen Prinzipien des 
Barocks befolgt worden; es hat ein Gesims in der Länge der ganzen 
Fassade, die Schauseite ist durch korinthische Pilaster gegliedert und die 
beiden symmetrisch angelegten, mit reichem, in Stein gemeißeltem Dekor 
geschmückten Portale gelten als die wichtigsten repräsentativen Elemente 
dieses Gebäudes. 
 Der Vater und der Sohn von Dannenstern wohnten mit ihren 
Familien in diesem Haus mehr als zwanzig Jahre lang. Ernst Metsue von 
Dannenstern starb 1721, nach einigen Jahren – 1724 verstarb auch sein 
Sohn, Ernst Metsue von Dannenstern, und seine Familie verließ das weite 
Haus in der Marstall-Straße. Mehr als zwanzig Jahre benutzte die Stadt die 
Räume in diesem Haus für die Wohnungen von verschiedenen 
einflußreichen Amtspersonen. 1741 wurde ein Teil des Grundstücks mit 
dem großen Wohngebäude an der Straße von dem aus Amsterdam nach 
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Riga gekommenen Makler Gottfried Berens gekauft; den anderen Trakt des 
Wohngebäudes, der auf dem Hofe gelegen war, kaufte sein Bruder, der 
Kaufmann Heinrich Berens; er wurde 1752 geadelt und erhielt den Titel von 
Rautenfeldt. Nach dem Tode seines Bruders 1751 übernahm Heinrich 
Berens das ganze prunkvolle Haus in der Marstall-Straße. 
 1799 bis 1814 hatte dieses Gebäude Georg Wilhelm von Schröder 
inne; 1832 erwarb es Ehlert Nikolaus von Pfab in seinen Besitz. 1876 bezog 
die Familie Pfab das neu erbaute Haus in der Suworow-Straße (heute K. 
Barona-Straße) 12. Das Grundstück mit allen Gebäuden in der Marstall-
Straße wurde vermietet; es wurde danach vorwiegend für wirtschaftliche 
Zwecke benutzt. Im Besitz der Familie von Pfab blieb das Gebäude Marstall-
Straße 21 auch nach dem I. Weltkrieg. Es wurde an mehrere Personen 
vermietet, und von ihnen wurden dort Geschäfte und verschiedene 
Werkstätte eingerichtet. 
 Das früher so prunkvolle Gebäude büßte immer mehr seine 
ursprünglichen Funktionen ein, die prächtigen Innenausstattungen wurden 
allmählich vernichtet, und bald konnten nur Archivurkunden und die bei 
den architektonischen Sondierungen entdeckten Fragmente der 
Wandmalereien und Reste verschiedener dekorativen Gebilde ihre ehemalige 
Schönheit erahnen lassen. Die ersten Versuche, die ursprüngliche Gestalt 
dieses hervorragenden Architekturdenkmals aus dem 17. Jahrhundert 
wiederherzustellen, wurden bereits Mitte der 60er Jahre unseres 
Jahrhunderts unternommen, aber die Restaurierungsarbeiten sind bis heute 
noch nicht beendet. 
 
 
Iesniegts 1999. gada 26. februārī. 

 

  


