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18. gadsimtā – dokumenti un 
vizuālas liecības

rakstā sniegts ieskats salas muižas un tās apbūves vēsturē 17./18. gadsimtā. Šīs 
rīgas pilsētai piederošās muižas nomnieks no 1731. gada bija grāfs, Kurzemes 
hercogs kopš 1737. gada, ernsts Johans Bīrons, kurš šeit ierīkoja zirgaudzētavu. 
rakstā stāstīts par staļļmeistara erdmana volmāra meicena vadītās zirgaudzētavas 
darbību un tās likvidēšanu pēc Bīrona aresta 1740. gadā. vizuālu priekšstatu par 
Bīrona zirgaudzētavu 1736. gadā sniedz šeit publicētie saldus mācītāja Johana 
heinriha denfera, saukta Jansena, spalvas zīmējumi. zīmējumus papildina 
paskaidrojumi par attēlotajiem objektiem.
Atslēgvārdi: salas muiža, zirgaudzētavas 18. gadsimtā, Kurzemes hercogs ernsts 
Johans Bīrons, Johans heinrihs denfers, saukts Jansens, – mācītājs, zinātnieks, 
zīmētājs, staļļmeistars meicens.

zirgam, kas tiek uzskatīts par senāko mājdzīvnieku, kopš senseniem 
laikiem bijusi īpaši nozīmīga vieta visdažādākajās cilvēku dzīves jomās. 
zirgi slavināti daudzu tautu varoņeposos un latviešu tautasdziesmās, tie 
kalpojuši kā spēka un varas simbols un kopā ar valdniekiem iemūžināti 
mākslas darbos. Šie dzīvnieki bijuši neaizstājami palīgi lauksaimniecībā, 
transportā, medībās, kaujas laukā un izpriecās, tāpat arī vērtīgs laupījums 
karā un izcila dāvana, ar ko valdnieki un muižnieki iepriecināja savus 
draugus un labvēļus. izņēmums nebija arī Kurzemes hercogiste, kur ikvienā 
muižā bija gan darba, gan medību un izjādes zirgi. arī pašiem hercogiem 
bija savi zirgu staļļi – gan hercogu rezidencēs Kuldīgā un Jelgavā, gan 

vēsture
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muižās. līdzās staļļiem nereti bija manēžas zirgu iejāšanai, Jelgavā arī 
speciāla jāšanas skola.1 darbu hercoga zirgu staļļos vadīja un uzraudzīja 
īpaši ierēdņi – staļļmeistari, staļļu rakstveži un “barības maršali”, kuru 
pienākumi bija sīki reglamentēti.2 vairākās Kurzemes hercogu muižās bija 
izveidotas arī zirgaudzētavas, – vēsturniece almūta Būsa (Bues) savā rakstā 
par dzīvnieku, tostarp arī zirgu, lomu un nozīmi Kurzemes hercogu galmā 
min, ka tādu bijis vairāk nekā desmit.3

iepazīstoties ar latvijas valsts vēstures arhīvā glabātajām liecībām par 
Kurzemes hercogu mārstaļļiem un zirgaudzētavām, nācās konstatēt, ka 
visplašāk dokumentēta ir hercoga ernsta Johana Bīrona (Biron, 1690–1772; 
hercogs 1737–1740, 1763–1769) zirgaudzētava, kas atradās nevis Kurzemes 
hercogistē, bet gan tās pierobežā – Bīrona nomātajā salas muižā rīgas 
patrimoniālajā apgabalā netālu no slokas. saglabājies ne vien kartogrāfiskais 
materiāls par salas muižu, tās ēku un zirgu staļļu apraksti, zirgu saraksti 
un izsmeļoši to raksturojumi, bet arī divi zīmējumi, kas rāda Bīrona 
zirgaudzētavu 1736. gadā. Šos spalvas zīmējumus, kuriem piemīt izcila 
izziņas un kultūrvēsturiska vērtība, darinājis saldus draudzes mācītājs 
Johans heinrihs denfers, saukts Jansens (Denffer, gen. Jansen, 1700–1770).

Pirms pievērsties šo zīmējumu analīzei un Bīrona zirgsaimniecībai, 
nedaudz ielūkosimies salas muižas kompleksa izveidošanās vēsturē. ziņas 
par rīgas pilsētai piederošās salas muižas iznomāšanu un apsaimniekošanu 
saglabājušās no 17. gadsimta sākuma, un pirmais zināmais tās nomnieks ir 
liberts cur mīlens (zur Mühlen), kurš nomājis muižu no 1616. līdz 1626. ga-
dam. nākamais salas muižas nomnieks 17. gadsimta pirmajā pusē bija rīgas 
birģermeistars Johans ulrihs (Ulrich).4 vēlāka laika dokumentos atrodamas 
norādes par to, ka sākotnējais muižas centrs atradies nevis lielupes labajā 
krastā, bet gan uz salas, taču tuvāku datu par šo apbūvi trūkst.5

no 1661. līdz 1673. gadam salas muiža bijusi eberharda meijera (Meyer) 
pārziņā, bet 1680. gadā iznomāta rīgas lielās ģildes vecākajam Bartoldam 
Kempem (Kempe).6 salas muižas ēkas šajā laikā bijušas sliktā stāvoklī: 
dzīvojamā mājā – ar divām durvīm un lubu jumtu – bijusi viena istaba ar 
“pavisam nolietotu melnu podiņu krāsni” un divi sānu kambari. arī abos 
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ēkas galos bijis pa kambarim, kas apsildīti ar podiņu krāsnīm. dzīvojamās 
istabas logos bijušas 18 rūtis ar “kungu ģerboņiem”7 un divas rūtis ar 
“svešiem ģerboņiem”. muižas kompleksā bijis arī vecs stallis ar 12 steliņģiem, 
divas stipri bojātas klētis un ratnīca. ārpus zedeņu žoga ietvertā pagalma 
atradusies rija, divi strādnieku staļļi, veca cūku kūts un laidars, ko veidojuši 
deviņi staļļi. sakņu dārzā bijis iesēts vienīgi nedaudz kāpostu.8

1688. gadā salas muižas dzīvojamās mājas stāvoklis bija ievērojami 
pasliktinājies, jo ēkas labā puse bija nodegusi. tomēr pie vecās ēkas piebūvēts 
jauns piena kambaris. revīzijā konstatēts, ka nomnieks nojaucis veco stalli, 
pussagruvušās klētis un ratnīcu un to vietā uzcēlis jaunas ēkas. uzcelts arī 
jauns zirgu stallis ar 14 steliņģiem, dēļu grīdām un bruģētu vidusdaļu. no 
jauna uzcelts vēl otrs stallis ar 12 steliņģiem. Pie rijas piebūvēti šķūņi, uzcelti 
jauni staļļi strādnieku lopiem, bet cūku kūts pārcelta citā vietā. atjaunots arī 
laidars, uzceļot četrus jaunus staļļus veco vietā. Bez tam uzbūvētas ēkas, 
kādu muižā nekad nav bijis: spirta brūzis, alus darītava un pirts, kā arī iesala 
rija ar kalti un virtuvi. ap pagalmu uzcelta jauna baļķu sētu, un arī sakņu 
dārzam aprīkots jauns žogs.9 1691. gadā salas muižas nomnieks joprojām 
dzīvojis vecajā, pussagruvušajā mājā, tādēļ lūdzis rīgas pilsētu beidzot 
uzcelt jaunu māju “vietā, kur agrāk stāvējusi nodegusī kungu māja”.10 

1693. gada februārī noslēgts jauns nomas līgums ar heinrihu haltermani 
(Haltermann)11 un sastādīts muižas ēku apraksts, no kura redzams, ka 
iepriekšējā nomnieka Kampes lūgums izpildīts un 1691./92. gadā uzcelta 
jauna koka dzīvojamā ēka uz mūra pamatiem. tā bijusi 12 asis12 gara un 5, 5 
asis plata koka celtne, sarkani krāsota un ar sarkanu kārniņu jumtu. ēkas 
priekšnamam bijušas durvis ar diviem virsgaismas logiem. Priekšnama 
labajā pusē – kāpnes uz bēniņiem. virtuvē, ar sienu atdalītā no priekšnama, 
bijis manteļskurstenis, līdzās virtuvei pieliekamais kambaris ar četrām 
rūtīm un zaļu podiņu krāsni. aiz virtuves otrs priekšnams, arī tajā durvis ar 
virsgaismas logiem. Pa kreisi no priekšnama atradusies dzīvojamā istaba un 
četri kambari, – visas telpas bijušas izkrāsotas. istabā balta, zili apgleznota, 
podiņu krāsns ar zaļām līstēm. ēkas aprakstā arī minēts, ka istabā un 
kambaros kopā ir sešas durvis, visas krāsotas. divos kambaros bijuši katrā 
divi logi ar četrām rūtīm, bet otros divos kambaros – pa vienam logam ar 
četrām rūtīm. vienā kambarī turklāt stāvējusi melnu podiņu krāsns. 
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ēkas labajā pusē atradušies divi kambari, katrā no tām vienas durvis, 
melnu podiņu krāsns uz mūrētas pamatnes un divi logi – katrs ar četrām 
rūtīm. Pie viena no kambariem piebūvēta ateja. zem ēkas bijis arī pagrabs.

atzīmēts, ka joprojām saglabājusies arī vecā dzīvojamā māja ar piebūvēto 
piena kambari. Pārējās saimniecības ēkas bijušas tās pašas, kas minētas 1691. 
gada revīzijas sarakstā. no jauna uzbūvēts vienīgi laidars – slēgta četru 
korpusu ēka ar iekšējo pagalmu, 13 x 14 asis gara un plata, kuru veidoja 12 
staļļi, lopbarības šķūnis, cūku un barokļu kūtis, kā arī divas putnu kūtis. 
laidaram bijis niedru jumts. ar muižas pagalmu laidaru savienojis abās 
pusēs nožogots celiņš. līdzās pagalmam bijis arī sakņu dārzs, bet uz salas 
lielupē uzcelti divi jauni staļļi, kas vēl neesot apjumti.13 

salas muižas novietni dabā un apbūvi 17. gadsimta beigās rāda rīgas 
ekonomijas mērnieka eberharda tolksa (Tolcks) karte, kas izgatavota 1699. 
gadā un glabājas lvva rīgas un rīgas patrimoniālā apgabala plānu un 
karšu kolekcijā.14 lai gan uz kartes nav mērnieka paraksta un datējuma, 
tikai vēlāka laika pētnieku atzīme par to, ka šī karte ir “tolksa darbs”, 
viņa autorību apliecina kāds cits dokuments, proti, tolksa ziņojums rīgas 
pilsētas Kases kolēģijai par to, ka 1699. gadā viņš uzmērījis salas muižas un 
tās zemnieku lietošanā esošās zemes un izgatavojis attiecīgu karti.15 Kartē 
redzams, ka salas muižas centrs atrodas upes labajā krastā, iepretī salai 
lielupē. Kartē shematiski attēlota muižas apbūve – iezīmētas dzīvojamās 
mājas un svarīgāko saimniecības ēku vietas: klēts, stallis, moderes jeb muižas 
piensaimniecības pārzines ērbēģis, kā arī vairākas citas ēkas, bet ārpus 
iežogotā pagalma slēgta četrstūra veida laidars un rija. dienvidrietumu 
pusē pagalmam piekļaujas dārzs. sētā ir divi vārtiņi – izeja uz lielupi un 
uz celiņu, kas pagalmu savieno ar laidaru. uz salas lielupē, kur trīsdesmit 
gadus vēlāk – Bīrona laikā – ierīkoti zirgu aploki, augušas priedes, atsevišķi 
ozoli, lazdas un alkšņi, gar lielupes krastu stiepušās mitras pļavas. 

1700. gada februārī sastādītais salas muižas ēku saraksts nomnieka 
haltermaņa laikā sīkāk raksturo apbūvi, kas attēlota 1699. gada e. tolksa 
kartē. revīzijā atzīmēts, ka jaunā, lielā dzīvojamā māja ir labā stāvoklī un 
nomnieks to licis “vēl nedaudz izkrāsot ar ūdens krāsām”. vecajā dzīvojamā 
mājā esot ierīkots spirta brūzis, bet blakus piebūvēta pirts un veļas ruļļa 
telpa, segtas sarkaniem kārniņiem. trīsdaļīgā klēts vēl esot labā stāvoklī, bet 
pārējās ēkas tās pašas, kas minētas 1693. gada muižas aprakstā. divi staļļi uz 
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salas muižas plāns. e. tolkss. 1699. gads.
LVVA, 2909. f., 1. apr., 130. l.
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salas, kā arī laidars un lopkopja dzīvoklis joprojām bija bez jumta. Jaunums 
ir vienīgi divi nelieli puķu dārzi, kas ierīkoti līdzās sakņu dārzam.16

ziemeļu kara laikā – 1702. gadā – salas muižas nomnieks haltermanis 
lūdzis rīgas pilsētas Kases kolēģiju veikt muižas revīziju, “jo kara dēļ 
cietusi ne tikai muižas saimniecība, bet arī zemnieki, kas tādēļ nav varējuši 
nomaksāt nodevas muižai”.17 1702. gada 16. marta revīzijā zemnieki atzinuši, 
ka viņi divus gadus nav maksājuši nekādas nodevas, jo kara laikā ikvienā 
zemnieku sētā, atkarībā no tās lieluma, bijuši izmitināti 20, 30, 40 vai pat 
50 sakšu armijas kareivji, kas patērējuši visu pārtiku, un tālab vairākiem 
nabadzīgākajiem zemniekiem pašiem bijis jāpaliek badā. sakši arī malkas 
vietā sadedzinājuši viņu dārzus, žogus un pat ēkas. zemnieki bijuši spiesti 
arī kalpot sakšiem, tā ka nav bijis iespējams iet klaušās uz muižu. Pēc sakšu 
atkāpšanās zemniekiem visa pārtika un siens, kas vēl bija palicis pāri, bijis 
jāatdod zviedriem. muižas kompleksa pārbaudē izrādījās, ka visas ēkas 
ir saglabājušās, sakši vienīgi nokurinājuši vārtus un daļu žoga ap muižas 
centru.18 

Pēdējais salas muižas nomnieks pirms ernsta Johana Bīrona bija 
eberhards Bergholcs (Bergholtz), ar kuru rīgas pilsēta parakstīja nomas 
līgumu 1704. gadā,19 tomēr praktiski viņš pārņēma muižu tikai nākamajā 
gadā. dzīvojamā ēka, klēts, zirgu stallis un laidars bijuši labā stāvoklī, bet 
iesala rija, kulšanas rija, brūzis un kalpu māja vecas un pa pusei sabrukušas.20 
1710. gadā izdarīti aprēķini par salas muižas zaudējumiem ziemeļu kara 
laikā no 1706. līdz 1709. gadam, – kopējā summa naudas izteiksmē bija 
4173 dālderi.21

Bergholca, respektīvi, viņa atraitnes laikā muižas revīzija veikta 1722. un 
1727. gadā, bet līdz mūsu dienām saglabājies vienīgi 1727. gadā sastādītais 
ēku saraksts. tajā lasāms, ka lielā dzīvojamā māja joprojām ir labā stāvoklī, 
bet vienā tās galā 1725. gadā piebūvēts kambaris, kura divu rūšu logam 
pierīkots metāla režģis. trīsdaļīgās klēts vietā palikusi vairs tikai divdaļīga, 
bet pussagruvušais brūzis nojaukts, un 1726. gada vasarā tā vietā uzcelts 
jauns. Brūža ēka sastāvot no priekšnama, alus brūvēšanas kambara un 
pirts telpas. ēkā esot trīs durvis ar nepieciešamajām virām, apkalumiem 
un atslēgām. atzīmēts arī, ka laidars ir ļoti sliktā stāvoklī. uz salas vasarā 
tiekot ganīti lopi, bet ēku tur nekādu vairs neesot.22
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Jādomā, ka salas muižas komplekss salīdzinājumā ar iepriekš minēto 
aprakstu nebija daudz mainījies, kad 1731. gada 10. aprīlī grāfs ernsts 
Johans Bīrons, tajā laikā Krievijas ķeizarienes annas ivanovnas (1693–1740) 
virskambarkungs, maskavā parakstīja līgumu ar rīgas pilsētas Kases 
kolēģiju par salas muižas nomu uz 12 gadiem: no 1731. gada lieldienām 
līdz 1743. gada lieldienām. līgums apstiprināts ar Bīrona zīmoggredzena 
nospiedumu sarkanā lakā. gadā bija noteikta 495 dālderus liela nomas 
maksa, ko vajadzēja segt procentiem no 8250 dālderu lielās summas, kuru 
Bīrons skaidrā naudā bija iemaksājis rīgas pilsētas kasē. nomnieks apsolīja, 
ka muižas pārvaldnieki rūpēsies par ēku un ceļu uzturēšanu kārtībā, 
nepieprasot no pilsētas nekādu atlīdzību par ēku remontiem. Pilsēta arī 
apņēmās uzcelt ēkas, ko pieprasījis grāfs Bīrons, ar piebildi, ka citu ēku 
būve turpmāk vairs nebūšot nepieciešama.23 nododot salas muižu Bīronam, 
droši vien arī sastādīts jauns muižas ēku apraksts un inventāra saraksts, 
taču latvijas valsts vēstures arhīvā tie nav saglabājušies. 

1732. gada lieldienās rīgas pilsēta iznomāja Bīronam arī Piņķu muižu, 
laužot 1729. gada 26. martā noslēgto līgumu ar margarētu cekelu (Zöckel), 
dzimušu Kellermani (Kellermann), kuras ģimene Piņķus bija nomājusi 
kopš 1693. gada. uz maskavā parakstītā līguma redzams Bīrona paraksts 
un kambarkunga zīmoga nospiedums ar Bīronu dzimtas ģerboni melnā 
lakā.24 

Bīrona plāns, nomājot salas muižu, bija ierīkot tur zirgaudzētavu. viņa 
mīlestība un interese par zirgiem bija vispārzināma. Feldmaršals Burhards 
hristofors minnihs (Münnich, 1683–1767), tas pats, kurš 1740. gadā organizēja 
Krievijas galma apvērsumu un Bīrona arestu, reiz izteicies: “viņam bija divas 
kaislības: viena diezgan cildena – uz zirgiem un jāšanu. otra kaislība bija 
spēle.”25 Konkrēti iemesli salas muižas izvēlei zirgaudzētavas ierīkošanai 
nav zināmi, bet iespējams, ka zirgu staļļi hercogienes annas ivanovnas 
muižā vircavā, kuras pārvaldnieks Bīrons bija kopš 18.  gadsimta 20. gadu 
sākuma, bet nomnieks kopš 1728. gada 25. jūnija, bija kļuvuši zirgiem par 
šauru.26 drīz vien pēc salas muižas nomas līguma parakstīšanas Bīrons 
1731. gada 11. maijā atsūtīja no maskavas projektu jaunu zirgu staļļu būvei 
līdz ar nepieciešamo kokmateriālu – baļķu un dēļu – specifikāciju. Projektētā 
ēka bija deviņu ailu asu būve ar nošļauptu divslīpju jumtu un diviem jumta 
logiem, kurus akcentēja trīsstūrveida zelmiņi. ēkas vidusdaļā bija divas 
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rīgas pilsētas līgums ar ernstu Johanu Bīronu par salas muižas nomu. 
1731. gads. (Pirmā un pēdējā lapa). LVVA, 1392. f., 1. apr., 403. l., 35., 37. lp.
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telpas: viena – seglu un zirglietu, otra – staļļa puišu apģērbu glabāšanai. 
neraugoties uz to, ka rīgas Kases kolēģija šo projektu apstiprināja, Bīrons pēc 
neilga laika atsūtīja citu projektu, pēc kura zirgu staļļu būve tika realizēta.27 
turklāt jāatzīmē, ka par rīgas pilsētas līdzekļiem, visai ievērojamiem, kā 
atzīmēts vēlāka laika dokumentos,28 salas muižā īsā laika sprīdī tika uzcelti 
četri zirgu staļļi un arī manēža.

salas muižas kompleksa un ernsta Johana Bīrona zirgaudzētavas 
panorāma – skatā no ziemeļiem un dienvidiem – attēlota divos spalvas 
zīmējumos, kuru autors ir Johans heinrihs denfers.29 zīmējumi zīmēti 
no dabas 1736. gada 31. maijā salas muižas zirgaudzētavas revīzijas 
laikā, ko vadīja Bīrona pilnvarotais Kurzemē ernsts Johans fon Butlars 
(Buttlar, 1690–1771), iespējams, pēc paša grāfa Bīrona rīkojuma. vēl 
pirms Kurzemes hercoga Frīdriha vilhelma (1692–1711) atraitnes annas 
ivanovnas ievēlēšanas par Krievijas ķeizarieni 1730. gadā Bīrons bieži 
uzturējās maskavā, bet 1732. gada janvārī, pavadot ķeizarieni, pārcēlās uz 
sanktpēterburgu. savu salas muižas zirgaudzētavu nākamais Kurzemes 
hercogs diezin vai kādreiz bija redzējis dabā. 

zīmējumu kompozīciju veido vairāki plāni, aptverot plašu ainavu 
un topogrāfiski precīzi atainojot salas muižas apbūves kompleksu. labi 
izsvērtās proporcijās un bagātā melnipelēko toņu gradācijā iezīmētas 
ēkas – dzīvojamā māja, četri zirgu staļļi un manēža, ceļi, zirgu aploki un 
nojumes zirgiem, koki, krūmāji, krasta kāpas un tālumā saskatāmās slokas 
ciema ēkas. smalki izzīmētas koku un krūmāju lapotnes un pat atsevišķi 
zāles stiebri. no ziemeļiem skatītās panorāmas priekšplānu atdzīvina 
vairākas laikmetu raksturojošas stafāža figūras – krievu strūdzinieki, kas 
velk laivu, un kāds kareivis, kas, citējot zīmējuma autora paskaidrojuma 
tekstu, “steidzas panākt laivu, jo drusku par ilgu aizkavējies pie mīļā 
alutiņa”. atsevišķie objekti zīmējumā apzīmēti ar burtiem un pielikumā 
sniegts attēloto objektu saraksts, tādēļ iespējams identificēt katru celtni 
un, papildinot vizuālo informāciju ar ziņām no citiem rakstītajiem avotiem 
un kartogrāfiskā materiāla, iegūt izsmeļošu pārskatu par salas muižas 
kultūrvēsturisko ainavu 17. un 18. gadsimtā.

salas muižas zirgaudzētavu Bīrons izveidoja uz vircavas zirgaudzētavas 
bāzes. 1732. gada oktobrī, kā minēts vircavas muižas staļļmeistara Karla Kaca 
(Katz) ziņojumā 1736. gadā, vircavas zirgus savā pārziņā pārņēma jaunais 
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Bīrona staļļmeistars erdmans volmārs meicens (Meitzen) un nogādāja tos 
uz salas muižu, atstājot vircavā vienīgi “dažas vecas kuršu ķēves, sešus 
trīsgadīgus ukraiņu sugas kumeļus, sešas jaunas neapoliešu ķēvītes un 
vienu kuršu ķēvīti”. Jau 1733. gada pavasarī arī tās aizveda uz salas muižas 
zirgaudzētavu, bet minētos ukraiņu kumeļus uzdāvināja ģenerālleitnantam 
ludolfam augustam fon Bismarkam (Bismarck, 1683–1750), ernsta Johana 
Bīrona svainim.

no vēlāka laika ziņojumiem tomēr redzams, ka arī vircavas 
zirgsaimniecība turpināja pastāvēt un vairāki zirgi no salas muižas atvesti 
atpakaļ uz vircavu. 1736. gadā vircavā saņemti divi ērzeļi un 11 ķēves no 
Bīrona vartenbergas īpašuma, ko viņš bija iegādājies 1734. gadā. vairākus 
zirgus uz vircavu atsūtīja arī no sanktpēterburgas.30 Pakāpeniski zirgu 
skaits vircavā atkal pieauga, un 1736. gada 5. oktobrī vircavas staļļmeistara 
Karla Kaca sastādītajā sarakstā minēti astoņi ērzeļi, 12 neapoliešu, sešas 

salas muižas zirgu staļļa ēkas projekts. g. r. 1731. gads. 
LVVA, 1392. f., 1. apr., 375. l., 40. lp.
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viņa ekselences visgaišā grāfa fon Bīrona kunga salas muižas zirgaudzētavas 
panorāma – no ziemeļiem, zīmēta no dabas 1736. gada 31. maijā. 

[uzraksts uz zīmējuma:] “J. h. d. ad viv. delin.” 
LVVA, 554. f., 3. apr., 112. l., 51., 52. lp. 

a. vieta, no kuras prospekts zīmēts; B. lielā sala; c. mazā sala; d. lielupe; e. Pļava; 
F. zirgu aploks, kur brīvi ganās ērzeļi un ķēves; g. aploks, kur siltā laikā naktīs sadzīt 
zirgus; h. Šķūnis, kur garās naktīs un sliktos laika apstākļos sadzīt zirgus;  i. Jaunais aploks 
kumeļiem – ķēvītēm; K. otrs jaunais aploks kumeļiem – ķēvītēm; l. vieta, kur kanāls 
no upes ved uz ūdens sūkņiem staļļu pagalmā; m. Jaunais aploks kumeļiem – ērzeļiem 
pie birztalas; n. Birztala; o. dzirnavas; P. slokas ciems; Q. Krievu laiva; r. Kareivis, kas 
steidzas panākt laivu, jo drusku par ilgu aizkavējies pie mīļā alutiņa; s. salas muiža ar 
pieciem lielajiem zirgu staļļiem: a. manēža; b. Pirmais stallis; c. otrais stallis; d. trešais 
stallis; e. ceturtais stallis; f. dzīvojamā māja salas muižā; g. smilšu kāpas Kurzemes pusē. 
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ihro hoch-reichsgräfl. excellence des erlauchten herren von Biron 
holmhöfischer roß-garten erster Prospect aus norden, nach dem leben 

gezeichnet. anno 1736 den 31. maji. 
[aufschrift auf der zeichnung:] „J. h. d. ad viv. delin.“

a. der stand, aus welchem der Prospect gezeichnet; B. der große holm; c. der kleine 
holm; d. die große Bäche; e. der heuschlag; F. roßgarten in welchem die hengste mit 
denen stuten frei laufen; g. garten, des nachts bey warmer zeit die Pferde einzutreiben; 
h. scheune, bey langen nächten und schlaggigem Wetter die Pferde einzutreiben; i. 
neugeräumter roßgarten vor die Fohlen-stutte; K. anderer neugeräumter roß-garten 
vor die Fohlen-stutten; l. der ort, wo der canal aus der Bäche zu denen Pompen in den 
stall-Platz geht; m. neugeräumter roßgarten vor die hengst-Füllen bey zahrts gehäge; 
n. zahrts gehäge; o. die mühle; P. das dorf schlock; Q. ein russisches Fahrzeug; r. ein 
hinten nachlaufender soldat, der sich etwas bey dem lieben Bier verweilet; s. holmhof 
mit den 5 großen roß-ställen: a. reit-stall; b. erster stall, c. anderer stall, d. dritter 
stall; e. vierter stall; f. Wohn-haus zu holmhof; g. sand-Berge auf curischer seiten.
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viņa ekselences visgaišā grāfa fon Bīrona kunga salas muižas zirgaudzētavas 
otra panorāma – no dienvidiem, zīmēta no dabas 1736. gada 31. maijā. 

[uzraksts uz zīmējuma]: „J. henr. denfer  ad viv. delin.” 
LVVA, 554. f., 3. apr., 112. l., 53, 54. lp. 

t. otra vieta, no kuras zīmēta panorāma; u. ceļš no salas muižas gar upi; v. labības 
lauks; X. Pļava, kurā pēc zāles nopļaušanas laiž zirgus no aploka „m”; z. laiva, ko 
izmantojis viņa ekselence kambarkungs fon Butlars (Buttlar), veicot zirgaudzētavas 
revīziju 1736. gada 31. maijā; B. lielā sala; d. lielupe; g. aploks, kur siltā laikā naktīs 
sadzīt zirgus; i. Jaunais aploks kumeļiem – ķēvītēm; K. otrs jaunais aploks kumeļiem 
– ķēvītēm; m. Jaunais aploks kumeļiem – ērzeļiem pie birztalas; n. Birztala; a. manēža; 
b. Pirmais stallis; c. otrais stallis; d. trešais stallis; e. ceturtais stallis; f. dzīvojamā 
māja salas muižā; g. smilšu kāpas Kurzemes pusē; h. ceļš, pa kuru dzīt zirgus uz 
aplokiem; i. lielās, jaunizveidotās ganības ķēvēm; k. Jaunais aploks ķēvēm; l. Jaunais 
aploks kumeļiem – ērzeļiem; m. Plosta vieta, kur zirgus pārceļ uz salu; n. Šķūnis, kur 
naktīs sadzīt zirgus no aploka „k”; o. Koki, lai zirgiem būtu paēna; q. labības šķūnis. 
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ihro hoch-reichsgräfl. excellence des erlauchten herren von Biron holmhöfischer 
roß-garten anderer Prospect, aus süden, nach dem leben gezeichnet. anno 1736 

den 31. maji. [aufschrift auf der zeichnung:] „J. henr. denfer  ad viv. delin.“

t. anderer stand, aus welchem der Prospect gezeichnet; u. Weg von holmhof längst 
der Bächen; v. das Kornfeld; X. der heuschlag, in welchem, wenn er abgehauen, die 
Pferde aus dem roß-garten „m“ gelaßen werden; z. Fahr-zeug, auf welchem ihro 
excell. der cammer-herr von Buttlar die Pferde den 31. mai 1736 revidiret; B. der große 
holm; d. die große Bäche; e. der heuschlag; g. garten, des nachts bey warmer zeit 
die Pferde einzutreiben; i. neugeräumter roßgarten vor die Fohlen-stutte; K. anderer 
neugeräumter roß-garten vor die Fohlen-stutten; m. neugeräumter roßgarten vor 
die hengst-Füllen bey zahrts gehäge; n. zahrts gehäge; a. reit-stall; b. erster stall; 
c. anderer stall; d. dritte[r] stall; e. vierte[r] stall; f. Wohn-haus zu holmhof; g. sand-
Berge auf curischer seiten; h. gasse, die Pferde nach denen roß-gärten zu treiben; 
i. große, neugeräumte Weide vor die stutten; k. neugeräumter roßgarten vor die stutten; 
l. neugeräumter roßgarten vor die hengst-Füllen; m. Floß-stelle, wo die Pferde auf die 
holme übergesetzt werden; n. die scheune, umb die stutten aus dem roß-garten „k“ des 
nachts einzutreiben; o. Bäume, denen Pferden zur Beschattung; q. die Korn-scheure.
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persiešu, astoņas ukraiņu, piecas prūšu un 10 kuršu ķēves, divi četrgadīgi, 
seši trīsgadīgi, septiņi divgadīgi ērzeļi un deviņi divgadīgi ērzeļi. 1736. gadā 
vircavā bija dzimuši 12 kumeļi.31 Šajā pašā gadā 12 kumeļus vircava 
saņēma no Bīronam piederošās zirgaudzētavas cēsu pilsmuižā, kur par 
staļļmeistaru strādāja kāds Jākobs Knuts (Knut), bet staļļu puišu vidū bija 
arī kalmiki.32 

visplašākās ziņas par salas muižas zirgaudzētavu saglabājušās tieši 
no 1736. gada, t.i., laika, kad tapuši iepriekš aprakstītie zīmējumi, proti, 
staļļmeistara meicena pārskati, ko viņš sūtījis Bīronam uz sanktpēterburgu. 
Jau gada sākumā – 11. februārī – meicens rakstījis Bīronam, ka nosūta 
viņam staļļu inventāra sarakstu, no kura redzams, kā pieaudzis zirgu skaits. 
Pavisam salas muižā esot 156 zirgi, turklāt 30 zirgus meicens esot nosūtījis 
uz Piņķiem, jo salas muižas staļļos nepietiekot vietas. meicens arī atzīmējis, 
ka zirgi esot veseli un zirgaudzētava šajā gadā esot labākā stāvoklī nekā 
jebkad agrāk.33

Kārtējo pārskatu par salas muižas zirgaudzētavas zirgiem meicens 
sastādījis 1736. gada 20. septembrī. vaislas ērzeļu sarakstā nosaukts ne vien 
zirga vārds un suga, bet arī tā spalva, galvas (dažkārt arī ausu) forma, īpašās 
zirga pazīmes un tā iegūšanas gads, attēlota arī zīme, ar ko zirgs iezīmēts. 
Pavisam minēti 14 ērzeļi, piemēram, monarhs, spānis, vafenits, grandeze, 
Barbo. atsevišķi pa sugām uzskaitītas vaislas ķēves, katra ar savu vārdu 
un zīmēm: neapoles sugas ķēves bijušas skaitā 19, piemēram, Ševestina, 
elefantina, akovilla, angļu – piecas, piemēram, rogalina, vallina. Bijušas 
arī sešas holšteinas sugas ķēves, piemēram, līze, grieta, persiešu –12, 
piemēram, Palatina, hiacinte, tulpe, arābu – trīs, turku – divas, prūšu – 
piecas, kā arī viena alžīriešu ķēve, vārdā algīna. sastādīti arī īpaši kumeļu 
saraksti – atsevišķi pēc to vecuma. 1736. gadā salas muižas zirgu staļļos 
bijuši divi piecus gadus veci ērzeļu kumeļi, trīs trīsgadīgi, 11 divgadīgi, 
astoņi viengadīgi un desmit 1736. gadā dzimušu kumeļu. atsevišķi saraksti 
ir kumeļiem – jaunajām ķēvēm: 12 trīsgadīgas, 12 divgadīgas, 12 vien-
gadīgas un 20 1736. gadā dzimušas. Katram kumeļam minēts arī tēva un 
mātes vārds.34 

1737. gadā, kad ernsts Johans Bīrons jau kļuvis par Kurzemes hercogu, 
sastādīti divi salas muižas staļļos esošo zirgu saraksti – 4. jūlijā un 8. oktobrī, 
kurā atzīmēti arī zirgu dāvinājumi, piemēram, ērzelis Precioza 1737. gada 
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salas muižas zirgu saraksts ar zirgu zīmēm. sastādījis staļļmeistars 
e. v. meicens. 1736. gads. LVVA, 554. f., 3. apr., 100. l., 69. lp.
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14. februārī uzdāvināts Krievijas sūtnim Polijā hermanim Karlam fon 
Keizerlingam (Keyserlingk, 1696–1765), bet trīs 1736. gada inventāra sarakstā 
minētie kumeļi pēc hercoga pavēles nosūtīti uz sanktpēterburgu. sešas 
holšteinas ķēves un divi kumeļi 1737. gadā uzdāvināti vidzemes galma 
tiesas viceprezidentam Johanam heinriham fon mengdenam (Mengden, 
1701–1768). zirgaudzētava cietusi arī zaudējumus, jo četri ērzeļi, viena ķēve 
un seši kumeļi 1737. gadā nobeigušies. staļļmeistars meicens vedis arī sīku 
uzskaiti par ķēvju aplecināšanu – notikušo un plānoto.35

1734. gadā sastādīts grāfa Bīrona seglu un zirglietu noliktavas inventārs, 
kur uzskaitīti vairāki desmiti greznu, no samta gatavotu un dārgakmeņiem 
rotātu seglu, zirgu segu, pistoļu somu un zirglietu, tostarp arī 12 sarkanas, 
ar zeltu izšūtas suņu segas, rotātas ar Bīrona dzimtas ģerboni.36

Pēc Krievijas galma apvērsuma un Kurzemes hercoga ernsta Johana 
aresta sanktpēterburgā 1740. gada 9. novembra naktī jau 11. novembrī 
Kurzemes hercogistes virspadomnieki saņēma ziņojumu par izsludināto 
Bīrona muižu sekvestrēšanu un viņa mantas apķīlāšanu.37 19. novembrī 
vidzemes ģenerālgubernators grāfs Pēteris lasi (Lacy, 1678–1751) hercogistes 
valdībai deva rīkojumu visu Bīrona mantu nogādāt rīgā, kā arī ziņoja, ka 
bijušā Kurzemes hercoga īpašumu pārņemšana uzticēta pulkvedim fon 
Švānam (Schwan).38 25. novembrī Kurzemē pienāca ziņa par Krievijas rīgas 
komisijas izveidi Bīrona muižu sekvestrēšanai,39 un 17. decembrī šī komisija 
par sekvestrēto hercoga muižu pārvaldnieku iecēla bijušo hercoga ernsta 
Johana pilnvaroto Kurzemē – kambarkungu ernstu Johanu fon Butlaru.40 

rīgas pilsētas patrimoniālā apgabalā esošā salas muiža nonāca tiešā grāfa 
lasi uzmanības lokā. 1740. gada 22. novembrī Kurzemes virspadomnieki 
saņēma viņa rīkojumu piegādāt no Kurzemes hercoga muižām auzas un 
sienu salas muižas zirgaudzētavai, jo, pēc staļļmeistara meicena ziņojuma, 
neražas dēļ zirgiem trūkstot barības. Krājumā esot tikai 200 pūru auzu 
nepieciešamo 3500 pūru auzu un 300 vezumu siena vietā. salas muižas 
inventarizācija esot paredzēta tikai gada beigās, tādēļ zirgaudzētavā visam 
esot jāpaliek bez izmaiņām. 1740. gada 6. decembrī Kurzemes hercogistes 
virspadomnieki atbildēja, ka rīkojumi par salas muižas zirgu apgādi ar 
barību hercoga muižām jau esot doti.41 

1740. gada 30. novembrī Krievijas ķeizariskā kanceleja paziņoja 
Kurzemes hercogistes valdībai, ka hercoga zirgaudzētavu revīzijai no 



hercoga ernsta Johana zirgaudzētava salas muižā 49

sanktpēterburgas ieradīsies īpašs virsnieks, bet 1741. gada 6. janvārī ziņots 
par Bīrona vidzemes muižu pārņemšanu valsts īpašumā. Kārtības un 
drošības dēļ muižās esot paredzēts izvietot krievu kareivjus.42 1741. gada 
19. martā dots rīkojums par salas muižas zirgaudzētavas revīziju un “liekā 
inventāra” atsavināšanu. Šo pavēli papildināja grāfa lasi pavēle par zirgu 
pārvietošanu no salas muižas zirgaudzētavas uz kirasieru pulku staļļiem.43 
zirgaudzētava līdz ar to šeit beidza pastāvēt, tomēr bijušais hercoga 
ernsta Johana staļļmeistars meicens salas muižu neatstāja, bet palika tur 
pārvaldnieka amatā līdz 1749. gadam.44

1742. gada 25. septembrī rīgas rāte iesniedza vidzemes ģenerālguber-
natora kancelejai lūgumu par Krievijas sekvestrēto salas un Piņķu muižas 
atdošanu rīgas pilsētai, jo nomas līgums ar Bīronu beidzas 1743. gadā. 
Kanceleja tomēr atteicās risināt šo jautājumu, norādot, ka tas ir Krievijas 
senāta kompetencē.45 

1745. gada 17. jūlijā Krievija saskaņā ar senāta lēmumu atdeva salas un 
Piņķu muižu rīgas pilsētas īpašumā. 19. jūlijā rīgas Kases kolēģijas izveidota 
komisija, pilsētas sekretāra hansdorfa (Hansdorff) vadībā, kopā ar Krievijas 
pārstāvjiem ieradās salas muižā, lai veiktu muižas revīziju un uzklausītu 
zemnieku sūdzības. ēku apraksts, rīgas pilsētai pārņemot muižu, netika 
sastādīts, jo konstatēts, ka daudzas ēkas nepieciešams pārbūvēt.46 

1745. gada 28. novembrī rīgas pilsēta parakstīja līgumu par salas 
muižas iznomāšanu rīgas lielās ģildes vecākajam vilhelmam grotem 
(Grote), nosakot nomas maksu 763 dālderi gadā.47 1746. gada 3. janvārī 
grote iesniedzis rīgas Kases kolēģijas revidentiem priekšlikumus par 
nepieciešamajām jaunbūvēm un remontiem muižas ēkās. nomnieks 
uzskatīja, ka veco dzīvojamo ēku vairs nav iespējams remontēt un tās vietā 
jāceļ jauna. viņš arī ieteica bijušos hercoga “jaunos” zirgu staļļus pārbūvēt 
par laidaru un piebilda, ka daļa staļļu esot jau nojaukta. Bez tam grote lūdza 
atļauju remontēt veco klēti un blakus tai uzcelt jaunu; nepieciešama muižas 
saimniecībā bija arī jauna rija. minēto būvdarbu veikšanai grote lūdza no 
rīgas Kases kolēģijas 500 dālderu, tomēr pilsēta bija gatava šķirties tikai no 
300 dālderiem, uzskatot, ka veco dzīvojamo ēku vēl var remontēt.48 
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1746. gada 13. jūnijā Kases kolēģija saņēma ziņu, ka salas muižā ieradušies 
pieci krievu armijas pulki un sākuši izcirst mežu gar lielupi. lai novērstu 
muižas izpostīšanu, turp nosūtīja pilsētas pilnvarotu komisiju, kas vienojās 
ar krievu virsniekiem.49 

1747. gada 19. martā grote nosūtīja rīgas pilsētai ziņojumu par to, ka 
vecās dzīvojamās mājas vietā pēc Jelgavas būvmeistaru atzinuma jāceļ 
jauna, jo remonts izmaksātu pārāk dārgi. grote arī rakstīja, ka iepriekšējā 
gadā uzcēlis jaunu riju, izremontējis klēti un uzsācis hercoga zirgu staļļu 
pārbūvi par laidaru.50

Jaunā dzīvojamā māja – uz mūra pamatiem, celta no tēstiem baļķiem 
un ar kārniņu jumtu – bija gatava ap 1750. gadu. 1752. gada 27. februārī 
sastādītajā salas muižas ēku aprakstā tā raksturota kā “laba un pamatīga 
būve”. iepazīstoties ar šo ēku sarakstu, jāsecina, ka no apbūves, kāda salas 
muižā bija Kurzemes hercoga ernsta Johana laikā, gandrīz nekas vairs 
nebija palicis. vienīgais izņēmums bija zirgu staļļi, kas savulaik rīgas 
pilsētai dārgi izmaksājuši, bet tagad pārbūvēti par laidaru. lielais stallis 
laidara aizmugurē bija 21 asi garš un 5,5 asis plats, ar trīs dubultām durvīm un 
40 logiem, katrs ar divām rūtīm. muižā bija uzcelts jauns koka ērbēģis – 12 asis 
garš un 4,5 asis plats, ar manteļskursteni un kārniņu jumtu, jauns ledus 
pagrabs, četras putnu kūtis un jauna rija. vecais brūzis bija nodedzis, un 
uzsākta jaunas ēkas būve – pie upes. Klēts, ratnīca un iesala rija – visas uz 
mūra pamatiem un ar kārniņu jumtiem – bija labā stāvoklī, bet veco stalli un 
ērbēģi bija paredzēts nojaukt.51

1762. gada augustā Katrīna ii vienojās ar Bīronu par viņa atkārtotu 
iecelšanu Kurzemes hercoga tronī un sekvestrēto muižu atdošanu. tomēr 
uz salas muižu tās bijušais nomnieks pretendēt nevarēja, jo tā bija rīgas 
pilsētas īpašums un šajā laikā, kā minēts iepriekš, iznomāta grotem. 1764. 
gada 31. augustā nomas līgums ar groti tika pagarināts uz laiku līdz 1770. 
gadam, turklāt rīgas pilsēta viņam izmaksāja 500 dālderu kompensāciju 
par jaunuzceltajām ēkām. slēdzot jauno līgumu, grote arī apsolīja uzbūvēt 
muižā “labu virsnieku māju”, stalli, ratnīcu, riju un liekumu krogu. rīgas 
kases kolēģija, beidzoties līguma termiņam, apsolīja viņam atlīdzināt būvju 
izmaksas ar 500 dālderiem.52

18. gadsimta sešdesmito gadu beigās grote salas muižu bija ieķīlājis 
rīgas virsfogtam Šikam (Schick), un 1775. gadā viņš kļuva par nākamo salas 
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muižas nomnieku. Šajā gadā sastādītajā muižas ēku sarakstā norādīts, ka 
laidars ir bijušais hercoga zirgu stallis, ko veido trīs korpusi, segti ar kārniņu 
jumtu. minēts arī, ka uzcelta jauna klēts.53 laikā starp 1775. un 1781. gadu 
uzbūvēta jauna ēka muižas moderes vajadzībām – uz augstiem pamatiem, 
7 asis gara, 3,5 asis plata, ar kārniņu jumtu un vienu skursteni.54

1782. gada 10. jūnijā salas muiža iznomāta rīgas pilsētas eltermanim 
Bernhardam tīlemanim huikelhāfenam (Huickelhaven) uz laiku līdz 
1791. gada lieldienām, līgumā nosakot, ka jaunu ēku būve nomniekam 
jāsaskaņo ar Kases kolēģiju un jāvienojas par būves izmaksām.55 Pēdējais 
salas muižas nomnieks 18. gadsimtā bija matiass Portens (Poorten), – rīgas 
sešbalsīgā dome noslēdza ar viņu līgumu 1791. gadā, nosakot 1800 dālderu 
lielu gada nomas maksu. līgums ar Portenu vairākkārt pagarināts, – salas 
muižu viņš apsaimniekoja līdz 1815. gadam.56

salas muižas situāciju 18. gadsimta pēdējā ceturksnī rāda rīgas ģeodēzista 
ulriha nikolausa rozenpflancera (Rosenpflanzer) un mērnieka Johana 
Benjamina rozenpflancera 1777. gadā izgatavotā karte.57 Kartē iezīmēts ceļš 
gar salas muižas centru lielupes pusē, no apbūves (a) shematiski attēlota 
vienīgi dzīvojamā māja un rija, kā arī krogs lielupes krastā netālu no muižas 
centra. ar burtiem B, c un d apzīmēti muižas lauki, pļavas un ganības, daļa 
no tām atradusies arī uz salas lielupē, kur hercoga ernsta Johana laikā bija 
ierīkoti zirgu aploki. 

noslēdzot vēsturisko pārskatu par hercoga ernsta Johana zirgaudzētavu 
salas muižā, nevaram atstāt bez ievērības arī šeit publicēto unikālo salas 
muižas zirgaudzētavas zīmējumu autoru Johanu heinrihu denferu. viņš 
bija ievērojama sava laika personība – ne tikai mācītājs, bet arī izglītots un 
nopietns dabaszinātnieks, lauksaimnieks, astronoms, ķīmiķis, rakstnieks 
un zīmētājs, kura biogrāfija publicēta vairākos zinātnieku biogrāfiskos 
leksikonos gan Baltijā, gan vācijā 19. gadsimtā.

Johans heinrihs dzimis 1700. gadā stūru muižā, miris 1770. gada 
13. decembrī. viņa tēvs georgs Kristofs denfers, saukts Jansens, ieceļojis 
Kurzemē ap 1692. gadu no nīderlandes, bija mācītājs. 1717. gadā arī Johans 
heinrihs uzsāka teoloģijas studijas Kēnigsbergas universitātē. 1725. gadā 
viņš ordinēts par mācītāju Blīdenē, 1727. gadā – Kabilē. 1730. gadā 
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salas muižas plāns. J. B. rozenpflancers. 1777. 
LVVA, 2909. f., 1. apr., 132. l.
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Johans heinrihs sāka strādāt par mācītāju saldū, bet sākot ar 1754. gadu, 
uzticējis visus amata pienākumus savam palīgam, pilnībā pievērsās 
dabaszinātniskiem pētījumiem, daudz laika un līdzekļu veltot arī alķīmijai.

Johanam heinriham denferam, sauktam Jansenam, Kurzemē piederēja 
vairākas muižas: Bilasti, Kalnmuiža pie saldus, vīnšeņķi u.c. muižu 
saimniecībā gūtā pieredze ļāva viņam 1740. gadā Jelgavā publicēt pētījumu 
par zemes auglību. 1755. gadā šis pētījums izdots arī hallē. 1762. gadā 
Kēnigsbergā nācis klajā denfera-Jansena apcerējums par alķīmiju, bet 
1770. gadā Jelgavā un leipcigā pētījums par komētām. 1749. gadā Johans 
heinrihs kā hidrotehnikas speciālists bija iecelts hercoga valdības komisijā, 
kas izmeklēja engures ezera pārplūšanas rezultātā nurmuižai nodarītos 
zaudējumus.58 

Par Johana heinriha denfera-Jansena zīmētāja talantu liecina ne vien 
šā raksta ietvaros publicētie zīmējumi, bet arī viņa akvareļa zīmējums 
mājskolotāja un mācītāja ēvalda Johana Pernica (Pernitz, 1736–1826) 
piemiņas albumā, kas joprojām glabājas latvijas valsts vēstures arhīvā.59 
ir zināms, ka 1745. gadā Johans heinrihs radījis arī spalvas zīmējumu uz 
pergamenta, kur attēlots grāfs minnihs, tomēr šā darba atrašanās vieta 
šodien vairs nav zināma. Kā piemiņu savai sadarbībai ar Kurzemes hercogu 
ernstu Johanu Bīronu denfers-Jansens 1770. gadā izgatavojis liela formāta 
Kurzemes karti ar speciālu veltījumu hercogam. 

hercoga ernsta Johana dienestā bija arī Johana heinriha denfera-Jansena 
brālis dītrihs Pēteris (ap 1706–?) – Kurzemes hercoga galma gleznotājs 
Jelgavā no 1740. līdz 1763. gadam. viņš piedalījies arī Jelgavas pils un 
Jelgavas pareizticīgo baznīcas fresku un plafonu radīšanā, bet, uzsākot savu 
karjeru Kurzemē, 1739. gadā gleznojis Bīrona uzticības personas – Krievijas 
sūtņa varšavā grāfa Keizerlinga portretu.60
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Valda Kvaskova

das gestüt herzog ernst johanns 
auf holmhof im 18. jahrhundert – urkunden 

und visuelle informationen

im mittelpunkt der vorliegenden veröffentlichung stehen zwei 
Federzeichnungen, die das gestüt herzog ernst Johann Birons auf holmhof, 
einem rigaer Patrimonialgute, zeigen. diese Panoramazeichnungen hat 
1736 während einer revision des erwähnten gestütes Johann heinrich 
denffer, genannt Jansen, damals Pastor zu Frauenburg, – wohl im auftrag 
des grafen Biron, damals oberkammerherr der Kaiserin von russland 
anna Joanowna, – angefertigt. anhand der den zeichnungen beigefügten 
explikation kann man die einzelnen dargestellten naturobjekte und Bauten 
erkennen und so die kulturhistorische situation auf holmhof im 18. Jahr-
hundert kennenlernen. 

in diesem Beitrag wird die entstehung des Bebauungskomplexes auf 
holmhof im 17. und 18. Jahrhundert – bevor herzog ernst Johann dort 
ein gestüt anlegen ließ –, verfolgt, sowie die geschichte dieses gutes nach 
der auflösung des gestüts, die durch die verhaftung und verbannung des 
herzogs von Kurland 1740 verursacht wurde, dargestellt.

informationen über die verpachtung des gutes holmhof und die 
wirtschaftliche tätigkeit der Pächter – meist rigaer Kaufleute und mitglieder 
der großen gilde – sind seit dem anfang des 17. Jahrhunderts überliefert. 
es finden sich angaben darüber, dass sich das ursprüngliche gutszentrum 
auf einem holm in der Kurländischen aa befand. den Komplex des gutes, 
wie es in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts aussah, zeigt eine von 
dem rigaer landmesser eberhard tolcks 1699 angefertigte Karte. das 
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herrenhaus und die Wirtschaftsgebäude des hofes sind am rechten ufer 
des Flusses – gegenüber dem holm – gelegen. schematisch sind hier das 
1691/92 erbaute Wohnhaus, die Kleete, der stall und die hofmutterherberge 
dargestellt. außerhalb des mit einem zaun umgebenen hofes stehen der im 
viereck erbaute viehhof und die getreidedarre. südwestlich schließt sich 
an den hof ein Küchengarten an. 

graf ernst Johann Biron hat den Pachtvertrag mit dem Kassa-Kollegium 
der stadt riga in moskau am 10. april 1731 unterschrieben. die stadt 
verpachtete ihm das gut holmhof auf 12 Jahre: von ostern 1731 bis ostern 
1743 und verpflichtete sich, für den neuen Pächter mehrere neue gebäude – 
Pferdeställe – auf eigene Kosten zu bauen. das ziel Birons bei der Pacht von 
holmhof war, dort ein gestüt zu gründen. Warum er gerade holmhof für 
diesen zweck gewählt hatte, ist unbekannt. möglicherweise war das gestüt 
auf dem herzoglichen gut Würzau, welches Biron, damals Kammerherr der 
herzogin-Witwe anna Joanowna, seit anfang der 1720er Jahre verwaltet 
und ab 1728 in Pacht hatte, zu klein für seine weitergehenden Pläne. Birons 
leidenschaft für Pferde war allgemein bekannt. im mai 1731 sandte Biron 
aus moskau auch Pläne für den Bau der Pferdeställe. die erste variante 
eines entwurfs ist überliefert und wird hier veröffentlicht. in kurzer zeit 
wurden auf holmhof vier Pferdeställe und ein reitstall errichtet. diese 
sind auf den Panoramazeichnungen des gutes holmhof – von norden und 
von süden dargestellt – zu sehen. die Komposition der zeichnungen von 
Johann heinrich denffer, genannt Jansen, umfassen eine weite landschaft 
und geben die anlage des gutes topographisch genau wieder. den 
vordergrund des von norden her gezeichneten Prospektes beleben einige 
staffagefiguren, die kennzeichnend für die betreffende zeit sind: russische 
treidler, die einen lastkahn ziehen und ein „hinten nachlaufender soldat, 
der sich etwas bei dem lieben Bier verweilet“ hat.

im oktober 1732 übergab der stallmeister von Würzau Karl Katz die 
meisten dortigen Pferde dem neu angestellten stallmeister erdmann 
volmar meitzen, der sie nach holmhof brachte. aus späteren Berichten 
des stallmeisters Katz erfahren wir, dass das gestüt auf Würzau nicht 
ganz aufgelöst wurde. ein weiteres gestüt hatte Biron auf seinem Pachtgut 
schloss Wenden in livland gegründet, das vom stallmeister Jakob Knut 
verwaltet wurde.
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im historischen staatsarchiv lettlands sind mehrere Berichte meitzens 
an Biron überliefert, denen die zahl der auf holmhof gezüchteten Pferde 
entnommen werden kann. im Februar 1736 gab es dort beispielsweise 
156 Pferde; 30 Pferde aber hatte meitzen nach Pinkenhof überführt, weil es 
in holmhof bereits an Platz fehlte. (Pinkenhof hatte Biron seit 1732 in Pacht.) 
mehrmals im Jahr wurden von meitzen ausführliche Beschreibungen des 
gestütinventars angefertigt und an Biron geschickt.

nach dem staatsstreich in russland und der inhaftierung herzog ernst 
Johanns in der nacht zum 9. november 1740 wurden alle seine güter von 
der russischen regierung sequestriert; zum verwalter der herzoglichen 
güter wurde der frühere Bevollmächtigte Birons in Kurland, ernst Johann 
von Buttlar, ernannt. am 19. märz 1741 ordnete der generalgouverneur 
von livland Peter lacy an, die Pferde von holmhof in die Pferdeställe 
eines Kürassierregiments wegzuführen. holmhof und Pinkenhof kamen 
in staatlichen Besitz russlands. der frühere stallmeister ernst Johanns, 
meitzen blieb aber als gutsverwalter auf holmhof im dienst bis 1749. 

am 17. Juli 1745 wurden auf Beschluss des senats von russland 
holmhof und Pinkenhof der stadt riga abgetreten. die stadt verpachtete 
nun holmhof – wie in früheren zeiten – an verschiedene rigaer Kaufleute. 
in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts wurden auf holmhof ein neues 
herrenhaus und mehrere neue Wirtschaftsgebäude erbaut, die Pferdeställe 
herzog ernst Johanns von Kurland wurden aber zu einem viehhof 
umgebaut. die situation auf holmhof im ausgehenden 18. Jahrhundert 
wird auf einer Karte von 1777 – von ulrich nicolaus und Johann Benjamin 
rosenpflanzer – dargestellt.

zum schluss wird eine kurze lebensbeschreibung Johann heinrich 
denffers, genannt Jansen, angeführt, der als Pastor und naturwissenschaftler, 
landwirt und zeichner eine berühmte Persönlichkeit seiner zeit war. 

Schlüsselwörter: holmhof, gestüte im 18. Jahrhundert, herzog ernst 
Johann von Kurland, Johann heinrich denffer, genannt Jansen, stallmeister 
erdmann volmar meitzen.
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