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VĒSTURE

Valda Kvaskova

IESKATS FRANKSESAVAS PAGĀTNĒ
Rakstā atspoguļota kādreizējās Sesavas (vēlāk Franksesava) muižas izveidošanās Jelgavas novadā 
no Livonijas ordeņa laikā izlēņotām zemēm, kā arī muižas vēsture līdz Latvijas Republikas 
agrārreformai 20. gs. 20. gados. Izsekota muižas īpašnieku maiņa gadsimtu gaitā, aprakstīta 
muižas centra apbūve, kā arī muižas zemju sadalīšana agrārreformas ietvaros. Pētījums balstīts 
uz Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja dokumentiem, plāniem un fotoattēliem. Izmantoti arī foto no Rundāles pils muzeja un 
Herdera institūta Attēlu arhīva kolekcijām un ģenealoģiska satura literatūra.
Atslēgvārdi: Kurzemes un Zemgales hercogiste, Kurzemes muižu vēsture, Kurzemes muižnieku 
dzimtas, fon Firstenbergu dzimta, fon Hoiningenu-Hīnu dzimta, fon Pfeiliceru-Franku dzimta, 
Latvijas Republikas agrārreforma.

“Netālu no Staļģenes Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta malā ir kāds 
smilšains ceļš, kas ved uz pāris hektāru lielu koku audzi. Uzmanīgāk ieskatoties, 
no ceļa pagrieziena pavīd arī kāds sarkaniem dakstiņiem klāts jumta gabals. 
Nekas neliecina, ka šiem dažiem hekt āriem senā parka līdz ar pussagruvušu 
klēti, vēl apdzīvotu bijušo kalpu māju un kalti ir kāda kultūrvēsturiska nozīme. 
Gandrīz vai vienīgie, kuri laiku pa laikam apmeklē mazo parka stūri, ir Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) darbinieki. Droši vien 
tieši arhitektūras pieminekļa statuss Franksesavas muižas apbūvei un parkam 
ir devis iespēju izdzīvot.” Tā par bijušo Franksesavas muižu, kas mūsu dienās 
ir viena no tūkstošiem zudībā aizgājušo kultūrvietu, 2016. gada 13. septembrī 
laikraksta “Latvijas Avīze” rubrikā “Kultūrzīmes” rakstīja žurnāliste Diāna 
Jance. Autore arī norāda, ka publiski pieejamu ziņu par Franksesavu ir maz, 
tāpēc šajā rakstā mēģināts ielūkoties muižas pagātnē, kādu to atklāj Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja rokrakstu krātuvē glabātie dokumenti.
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Īpašnieki

Sākotnējais muižas nosaukums bija Sesava, un tās pirmsākumi meklējami 
Livonijas ordeņvalsts laikā. No 18. gs. pirmās puses līdz pat muižas likvidēšanai 
Latvijas Republikas agrārreformas gaitā 20.  gs. 20.  gados tās vēsture, kā to 
atspoguļo arī nosaukums “Franksesava”, bija saistīta ar fon Pfeiliceru-Franku 
(Pfeilitzer-Franck) dzimtu.

Zemes pie Sesavas upes Jelgavas komturejā, no kurām 16.  gs. izveidojās 
Sesavas dzimtmuiža, 15.  gs. bija izlēņotas ordeņa bruņiniekiem. Pirmais 
zināmais šī lēņa turētājs bija kāds Brune Kurlands (Brune Kurland). 1500. gada 
21.  februārī Hinrihs de Vedege (Hinrich de Wedege), kuram ordeņa mestrs 
pēc Brunes Kurlanda nāves bija izlēņojis viņa zemes, pārdeva tās Johanam fon 
Hoiningenam-Hīnem (Hoyningen-Huene) par 100 Rīgas mārkām un vienu 
zirgu.1 1501. gada 29. janvārī Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs 
(Plettenberg) apstiprināja šo pirkšanas un pārdošanas līgumu, izsniedzot J. fon 
Hoiningenam-Hīnem attiecīgu lēņa grāmatu.2 Līdz ar zemēm pie Sesavas upes 
viņš saņēma lēnī arī zemes pie Lielupes – vēlāko Ānes muižu, un viņu uzskata 
par Hoiningenu-Hīnu dzimtas Kurzemes zara ciltstēvu.3 Jau viņa dzīves laikā 
šie lēņi pārtapa par dzimtmuižām, un nākamais Sesavas īpašnieks bija Johana 
fon Hoiningena-Hīnes dēls, arī Johans, par kuru zināms, ka viņa sieva bija 
Margarēta fon Gālena (Galen) un viņš miris pirms 1587. gada 14.  janvāra.4 
Sesavu mantoja viņa dēls Heinrihs, kurš apbedīts Jelgavā 1597. gada 22. maijā. 
Viņa sieva bija Katarīna fon Krīdnere (Krüdner). Pēc Heinriha nāves viņa 
īpašumus sadalīja dēli: Āni mantoja Bertolds, bet Sesavu – Heinrihs (II). Šī 
Heinriha pirmā sieva bija Katarīna fon Klopmane (Klopmann), bet 1632. gadā 
viņš salaulājās ar Kristīni fon Taubi (Taube). Viņa mirusi 1647. gada 14. janvārī, 
bet Heinrihs (II) fon Hoiningens-Hīne  – pirms 1648.  gada 20.  novembra. 
Kādā 1648. gada dokumentā kā Sesavas īpašnieks minēts Heinriha (II) dēls 
Johans, kura sieva bija Anna Margarēta fon Firstenberga (Fürstenberg). Johans 
apbedīts Jelgavā 1656. gada 23. janvārī.5

1669. gada 13. martā Heinrihs (III) fon Hoiningens-Hīne, kurš bija mantojis 
Sesavu no brāļa Johana, pārdeva to “smagas nepieciešamības spiests – pārmērīgi 
lielo parādu dēļ,” proti, par 16 000 guldeņu,6 Sventes muižas īpašnieka Jākoba 
fon Firstenberga dēlam Johanam Ādolfam fon Firstenbergam (Fürstenberg) un 
viņa sievai Katarīnai Barbarai.7 Viņa bija Johana un Heinriha fon Hoiningena-
Hīnes māsa. Heinriha sieva savukārt bija Johana Ādolfa fon Firstenberga māsa 
Marija fon Firstenberga.8 Sesavu pārdeva par 20 000 guldeņu, bet skaidrā naudā 
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Heinrihs fon Hoiningens-Hīne saņēma tikai 4000 guldeņu, jo 5500 guldeņu 
pienācās Sesavas pircēja sievai Katarīnai Barbarai kā viņas mantojuma daļa 
no Sesavas muižas, bet pārējā nauda tika izlietota parādu dzēšanai.9 Marija un 
Heinrihs fon Hoiningens-Hīne miruši mērī 1710. gadā,10 bet jau 1700. gada 
6. februārī sastādītā testamentā Heinrihs savus īpašumus bija novēlējis māsas 
Katarīnas Barbaras un viņas vīra Johana Ādolfa fon Firstenberga bērniem.11 
Līdz ar 1669. gadā noslēgto Sesavas pārdošanas līgumu fon Hoiningenu-Hīnu 
dzimta, kurai šī muiža bija piederējusi vairāk nekā pusotra gadsimta garumā, 
zaudēja to uz visiem laikiem.

Sesavas īpašnieks Johans Ādolfs fon Firstenbergs bija franču armijas 
kapteinis, Kulpju muižas nomnieks un Degoles pārvaldnieks. Viņa pirmā sieva 
bija no fon Ostenu-Sakenu (Osten-Sacken) dzimtas, mirusi 1657. gadā.12 Otrā 
sieva – Katarīna Barbara fon Hoiningene-Hīne mirusi 1677. gada sākumā un 
30. martā apbedīta Jelgavā.13 Trešajā laulībā J. Ā. fon Firstenbergs bija precējies 
ar Luīzi Šarloti fon Fītinghofu-Šēlu (Vietinghoff-Scheel). 1684. gada 14. martā 
viņš kā Kurzemes bruņniecības Jelgavas virspilskunga apgabala pārstāvis 
zvērēja uzticību hercogam Frīdriham Kazimiram.14 Viņš miris 1691.  gada 
sākumā,15 atstājot parādus 12 859 guldeņu apjomā.16

Tā paša gada 9.  februārī noslēgts mantojuma dalījuma līgums starp J. Ā. 
fon Firstenberga atraitni un bērniem no otrās un trešās laulības.17 Sesavu 
mantoja viņa vecākais dēls no laulības ar Katarīnu Barbaru fon Firstenbergu – 
Frīdrihs Johans fon Firstenbergs, jo šī muiža “bija nopirkta viņa mātes dzīves 
laikā un, starp citu, par viņas naudu”. Jaunais Sesavas īpašnieks apņēmās 
pārējiem mantiniekiem izmaksāt viņu daļu naudā, un ir saglabājušās arī 
vairākas kvītis, kurās Frīdriha Johana brāļi un māsas apliecina, ka saņēmuši 
noteiktās summas.18 Mantojuma dalījuma līgumā arī atzīmēts, ka gadījumā, 
ja F. J. fon Firstenbergs gribētu Sesavu pārdot, tā vispirms jāpiedāvā brāļiem 
un pusbrāļiem.19 Viņš bija fēnrihs Brandenburgas kūrfirsta dienestā, vairāku 
Kurzemes hercoga muižu ķīlu turētājs. Viņa pirmā sieva bija Anna Sibilla fon 
der Ostena-Sakena (Osten-Sacken),20 bet pēc 1701. gada viņš apprecēja Sofiju 
Magdalēnu fon Noldi (Nolde).21 F. J. fon Firstenbergs miris 1709.  gadā, un 
viņa atraitne 1710. gadā apprecējās ar Karlu Gustavu Klopmani (Klopmann).22 
1713.  gada 7.  aprīlī, kad tika noslēgts Frīdriha Johana atstātā mantojuma 
dalījuma līgums, no viņa pirmās laulības dzīvi bija tikai dēls Gothards 
Fromholds un meita Marija Elizabete, bet no otrās laulības  – meita Anna 
Marija. Saskaņā ar šo līgumu atraitnei Sofijai Magdalēnai un viņas meitai 
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Annai Marijai no Sesavas muižas pienācās saņemt 11 500 guldeņu, un naudas 
izmaksas termiņš bija 1713. gada 24. jūnijs. Līdz minētās summas saņemšanai 
fon Firstenberga atraitne drīkstēja paturēt Sesavu, bet pēc tam tā bija jānodod 
Frīdriha Johana bērniem no pirmās laulības, respektīvi, viņu aizbildņiem.23

Laikā starp 1713. gada 7. aprīli un 1714. gada 16. maiju Frīdriha Johana 
dēls Gothards Fromholds, kuram bija jāmanto Sesavas muiža, nomira, un par 
vienīgo mantinieci kļuva viņa māsa Marija Elizabete fon Firstenberga, dzimusi 
1701. gada 29. maijā.24 1714. gada 16. maijā viņa, vēl nebūdama 13 gadus veca, 
apprecējās ar Franci Georgu fon Pfeiliceru-Franku, kurš kļuva par ciltstēvu 
Pfeiliceru-Franku dzimtas Franksesavas un Struteles muižas zaram.25 Viņš bija 
dzimis 1688. gada 29. oktobrī hercogam piederošās Vidusmuižas nomnieka 
Jākoba Frīdriha fon Pfeilicera-Franka un viņa sievas Helēnas Emerencijas, 
dzimusi fon Netelhorsta (Nettelhorst), ģimenē. Kurzemē viņa senči izsekojami 
līdz 15. gs. sākumam. Pirmais zināmais fon Pfeiliceru-Franku dzimtas pārstāvis 
ir Klauss Franke (Clawes Franke), kuram 1407. gada 17. jūlijā ordeņa mestrs 
Konrāds Fītinghofs (Vietinghoff) bija izlēņojis trīs arklus zemes pie Kandavas 
pils.26

Kad Francis Georgs fon Pfeilicers-Franks 1714. gadā laulību rezultātā kļuva 
par Sesavas īpašnieku, šī muiža Ziemeļu karā un 1710. gada mērī bija pilnīgi 
izpostīta. Ēkas bija sabrukušas, zemnieki nomiruši vai aizbēguši, un tajā bija 
tikai trīs, bet pusmuižā – Lauku muižā – septiņi zemnieki.27 

Lai atjaunotu muižas saimniecību, arī Francim Georgam nācās izdarīt 
vairākus aizņēmumus un ieķīlāt Franksesavu, piemēram, 1725. gadā fon Finka 
(Finck) atraitnei par 2100 dālderiem. Tā paša gada novembrī viņš aizņēmās 
6500 guldeņu no Blankenfeldes īpašnieka fon Butlara (Buttlar), bet 1727. gada 
23. novembrī – 17 400 guldeņu no nākamā Kurzemes un Zemgales hercoga 
Ernsta Johana fon Bīrona. Sekoja vēl citi aizņēmumi 1700 guldeņu apjomā,28 
bet, prasmīgi saimniekojot, F. G. fon Pfeiliceram-Frankam jau 18. gs. 30. gadu 
beigās bija izdevies tā uzlabot ekonomisko un finansiālo stāvokli savās muižās, 
ka viņš varēja sākt parādu atmaksāšanu.29 Kā liecina vairāki dokumenti, laiks, 
kad Franksesava bija viņa īpašumā, bija uzplaukuma periods muižas vēsturē, 
un viņa dēla Ferdinanda vēlākie iebildumi par to, ka muiža novērtētā pārāk 
augstu, neatbilda patiesībai.30

Pēc pirmās sievas Marijas Elizabetes fon Firstenbergas nāves F. G. fon 
Pfeilicers-Franks 1735. gada 6. aprīlī31 apprecēja Kristīnu Luīzi fon Lambsdorfu 
(Lambsdorff), hercoga Ernsta Johana Bīrona (Biron) brāļa – ģenerāļa fon Bīrona 
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atraitni, un, atpērkot no viņas kādreizējo fon Pfeiliceru-Franku dzimtmuižu 
Struteli, kļuva arī par tās īpašnieku. Viņš ieņēma nozīmīgus amatus Kurzemes 
hercoga dienestā. Sākotnēji viņš bija Ventspils pilskungs (1735.–1748.  g.), 
tad Tukuma virspilskungs (1748.–1758.  g.), landmaršals (1758.–1763.  g.) 
un oberburggrāfs hercoga virspadomnieku kolēģijā (1763.–1768.  g.).32 
Otrajā laulībā viņam bērnu nebija, bet ar pirmo sievu Mariju Elizabeti fon 
Firstenbergu viņam bija četri dēli un divas meitas. Vecākais dēls Karls Kristofs, 
kurš bija dzimis 1718. gadā, nomira, nesasniedzis pilngadību.33

1751. gada 26. jūnijā Francis Georgs fon Pfeilicers-Franks izdeva rīkojumu 
par savu īpašumu mantošanas kārtību, reizē nodibinot divus atsevišķus 
fideikomisus – Sesavas un Struteles. Viņš noteica, ka Sesavu pēc viņa nāves 
saņems dēls Ferdinands, dzimis 1723.  gada 14.  jūnijā, taču šo muižu dēla 
īpašumā nodeva jau 1751. gada 26.  jūnijā. Sesava tika novērtēta par 75 000 
guldeņu, taču no šīs summas bija jāatskaita 35  000 guldeņu muižas parādu 
dzēšanai. No atlikušajiem 40 000 katram no pieciem bērniem pienācās 8000 
guldeņu.34 Pēc Ferdinanda nāves Sesavu būtu jāmanto viņa vecākajam dēlam 
un tad, ja viņam vīriešu kārtas pēcnācēju nebūtu,  – viņa brālim Dīdriham. 
Ja arī Dīdriham nebūtu dēlu, Sesavu mantotu Ferdinanda trešais brālis 
Ernsts Johans vai attiecīgi viena vai otra vecākais dēls.35 Taču, tā kā Francis 
Georgs fon Pfeilicers-Franks bija nodibinājis ne tikai Sesavas, bet arī Struteles 

Fon Pfeiliceru-Franku dzimtas 
ģerbonis. LVVA, 640. f., 

3. apr., 97. l., 1. lp.
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fideikomisu, viņš noteica, ka pēc viņa nāves vecākajam dēlam Ferdinandam ir 
jāizvēlas, kuru no abām muižām paturēt savā īpašumā. Ja Ferdinands izvēlētos 
Struteli, Sesava pienāktos viņa brālim Dīdriham, bet, ja viņš no tās atteiktos, – 
jaunākajam brālim Ernstam Johanam.36

1752.  gada 7.  jūnijā Ferdinands fon Pfeilicers-Franks iesniedza sūdzību 
Jelgavas virspilskunga tiesā, protestējot pret tēva noteikto Sesavas muižas augsto 
novērtējumu – 75 000 guldeņu, jo “lopu sērgu dēļ laukiem trūkst mēslojuma, 
muižā nepietiek malkas un siena, arī četri krogi ir no jauna būvējami,” un līdz 
ar to pret lielajām summām, kas viņam bija jāizmaksā brāļiem un māsām kā 
viņu mantojuma daļa. Ferdinands nebija mierā arī ar tēva noteikto Struteles 
mantošanas kārtību.37

Tomēr šis protests nespēja grozīt Franča Georga fon Pfeilicera-Franka 
lēmumu, ko viņš vēlreiz apstiprināja savā testamentā 1770. gada 26. februārī 
un kodicilā 1770.  gada 3.  martā.38 Francis Georgs nomira 1770.  gada 
13. septembrī,39 un 1771. gada 12. janvārī viņa trīs dēli vienojās, ka, noslēdzot 
līgumu par mantojuma dalīšanu, pilnībā ievēros tēva gribu.40 Šāds līgums 
noslēgts 1771. gada 24. jūnijā, un Sesavu savā īpašumā paturēja vecākais dēls 
Ferdinands. Struteli mantoja viņa brālis Dīdrihs.41

Ferdinands fon Pfeilicers-Franks dzimis Sesavā 1723.  gada 14.  jūnijā.42 
Divdesmit gadu garumā viņš bija Bauskas pilskungs (1763.–1783.  g.). 
1747. gadā apprecēja Elizabeti fon Klopmani (Klopmann), bet 1749. gadā – 
Hedvigu Elizabeti Juliānu fon Mēdemu (Medem).43 Otrajā laulībā viņam 
piedzima trīs dēli un meita.44

F. fon Pfeiliceram-Frankam bija arī savs ķieģeļu ceplis, un 1759. gadā viņš 
pārdeva ķieģeļus Jelgavas pils būvei.45 Tomēr arī viņš nebija varējis izvairīties 
no parādiem; 1769.  gadā viņš apliecināja, ka sievas pūra naudu  – 26  000 
guldeņu  – izlietojis “parādu dzēšanai un savas labklājības veicināšanai” un 
ieķīlājis viņai Franksesavu un Laukumuižu.46 

Pēc Ferdinanda nāves 1783. gada 26. aprīlī Sesavu mantoja viņa vecākais 
dēls Pēters Georgs fon Pfeilicers-Franks, dzimis 1752.  gada 2.  septembrī.47 
1780.  gada 16.  novembrī viņš bija apprecējis Annu Katarīnu Eleonoru 
Doroteju fon Kleistu (Kleist) no Lieģu muižas.48 Viņa sievas pūrā bija 40 000 
guldeņu,49 bet, liekas, šī nauda bija ātri izlietota, jo pēc 1794. gada muiža sākusi 
slīgt parādos. Laikā līdz 1825.  gadam to summa sasniedza 53  959 rubļus. 
Franksesavas ienākumus īpaši nevairoja arī ķieģeļu ceplis, kas joprojām 
darbojās Langervaldē. Laikā no 1826. līdz 1830.  gadam muižas parādi 
palielinājās par 4004 rubļiem.50
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P. G. fon Pfeilicers-Franks miris Jelgavā 1825. gada 27. oktobrī, neatstājot 
pēcnācējus.51 Saskaņā ar mantojuma dalīšanas līgumu, ko 1826.  gada  
24. februārī noslēdza divi viņa brāļi un atraitne, ievērojot 1751. gadā dibinātā 
Franksesavas fideikomisa noteikumus, atraitne saņēma 10 400 rubļu, Maz-
lauku muižu, ko viņas vīrs bija nopircis 1798. gadā, māju Jelgavā un divas pļavas 
Jelgavas pilsētas robežās, kā arī mēbeles u. c. kustamo inventāru no Frank-
sesavas muižas 6200 rubļu vērtībā, bet Sesavu mantoja Pētera Georga brālis 
Georgs Frīdrihs Ernsts.52 Lai gan atraitnei bija tiesības vēl gadu pēc vīra nāves 
palikt Sesavā, viņa no tām atteicās, un 1826. gads 22. maijā jaunais Franksesavas 
īpašnieks parakstīja dokumentu, kurā apņēmās pārvaldīt atraitnei piederošo 
kustamo mantu muižā un nodot to viņas rīcībā pēc pieprasījuma.53

Georgs Frīdrihs Ernsts fon Pfeilicers-Franks dzimis 1760. gada 18. maijā, 
1785.  gada 1.  februārī viņš apprecēja Katarīnu Karolīnu Filipīni fon 
Nordenflihtu (Nordenflicht), bet pēc viņas nāves 1817. gadā – Annu Juliānu fon 
Klopmani 1818. gada 28. jūlijā. Laikā, kad viņš mantoja Franksesavas muižu, 
viņš bija atvaļināts krievu armijas kapteinis.54 G. F. E. fon Pfeilicers-Franks 
miris 1830.  gada maijā, un saskaņā ar viņa tā paša gada 8.  martā sastādīto 
testamentu Sesavu pienācās mantot viņa dēlam no pirmās laulības – 1786. gada 
11. novembrī dzimušajam Johanam Frīdriham Pēteram.55 Taču jāšaubās, vai 
viņš faktiski pārņēma Franksesavu, jo nomira 1831. gada 19. martā. Par šīs 
muižas mantinieku tagad bija jākļūst Georga Frīdriha Ernsta dēlam no otrās 
laulības – Vilhelmam Frīdriham fon Pfeiliceram-Frankam.56 Viņš bija dzimis 
1819. gada 12. jūnijā un pēc sava pusbrāļa nāves vēl nebija pilngadīgs, tāpēc 
juridiskos jautājumus, kas saistījās ar mantojuma saņemšanu, kārtoja viņa 
māte Anna Juliāna, dzimusi fon Klopmane. Kā izrādījās, muižas pārņemšana 
saistījās ar vairākām problēmām.57 

Lai izvairītos no Franksesavas izūtrupēšanas lielo zaudējumu dēļ, ko bija 
radījušas 1828. un 1829. gada neražas un lopu sērgas, 1830. gada 20. februārī 
tās īpašnieks Georgs Frīdrihs Ernsts fon Pfeilicers-Franks, būdams 70 gadu 
vecs un slims, nespēdams ne norēķināties ar kreditoriem, ne arī sekmīgi vadīt 
muižas saimniecību, noslēdza līgumu ar brāli Ernstu Johanu – Dundurmuižas 
(Daunorava) īpašnieku Lietuvā, kuram nodeva valdījumā Franksesavu un 
Laukumuižu, ka arī iznomāja otru Franksesavas pusmuižu Langervaldi uz 
laiku no 1830. gada 24. jūnija līdz 1840. gada 24. jūnijam. Šo līgumu parakstīja 
arī abu līguma slēdzēju dēli, kuri apsolīja uzturēt vienošanos spēkā arī tādā 
gadījumā, ja viena vai otra tēvs nomirtu.58 Tā arī notika  – Franksesavas 
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īpašnieks Georgs Frīdrihs Ernsts fon Pfeilicers-Franks nomira jau 1830. gadā, 
bet viņa vecākais dēls Johans Frīdrihs Pēters – 1831. gadā.59 

Franksesavas jaunā īpašnieka Vilhelma Frīdriha māte Anna Juliāna, 
dzimusi fon Klopmane, vairākus gadus tiesājās, lai panāktu minētā līguma 
anulēšanu, jo uzskatīja, ka viņa pati Franksesavas saimniecību vadītu labāk un 
spētu ātrāk sākt lielo parādu atmaksāšanu, taču nesekmīgi.60

1836.  gadā Franksesava iestājās Kurzemes muižnieku kredītbiedrībā un 
saņēma 30 850 rubļu lielu aizdevumu.61

Kopš 1830.  gada Franksesavā nedzīvoja ne tās īpašnieks, ne nomnieks 
Ernsts Johans fon Pfeilicers-Franks. 1840. gadā, kad likumīgais Franksesavas 
mantinieks Vilhelms Frīdrihs beidzot varēja pārņem īpašumu, notika negaidīts 
pavērsiens, proti, Pfeiliceru-Franku dzimtmuiža Strutele bija palikusi bez 
vīriešu kārtas mantiniekiem.62 Kā jau minēts, 1751. gadā Francis Georgs fon 
Pfeilicers-Franks vienlaikus nodibināja divus fideikomisus – Franksesavas un 
Struteles, nosakot, ka Sesavu mantos viens, bet Struteli – otrs viņa dēls, turklāt 
vecākais dēls varēja izvēlēties, kuru no šīm muižām paturēt sev. Attiecībā 
uz turpmāko fideikomisa muižu mantošanas kārtību bija noteikts, ka viena 
fideikomisa īpašnieks var kļūt par otra fideikomisa īpašnieku tikai tad, ja no 
pārējiem dzimtas zariem nav vairs neviena vīriešu kārtas pēcnācēja. 

Kā zināms, Franča Georga vecākais dēls Ferdinands izvēlējās Sesavu, 
tādējādi Struteli ieguva viņa brālis Dīdrihs. Pēc Dīdriha nāves Struteli mantoja 
viņa vecākais dēls Aleksandrs Ernsts, kurš nomira 1837. gadā. Tā kā viņam 
dēlu nebija, par Struteles mantinieku bija jākļūst viņa brālim Ferdinandam 
Dīdriham Karlam, taču viņš nomira jau 1837. gada 29. novembrī, neatstājot 
mantiniekus. Tā kā Aleksandra Ernsta fon Pfeilicera-Franka atraitne Frīderike, 
dzimusi fon Klopmane, kā arī viņas meita Franciska nevarēja mantot Struteles 
fideikomisu, kamēr vien ir dzīvs kāds fon Pfeiliceru-Franku dzimtas vīriešu 
kārtas pārstāvis, jautājums par Struteles mantošanu tika risināts tiesas ceļā. 
No Struteles un Franksesavas fideikomisu dibinātāja Franča Georga fon 
Pfeilicera-Franka pēcnācējiem 1840.  gadā uz Struteli varēja pretendēt tikai 
Vilhelms Frīdrihs, kuram jau piederēja Franksesava, un viņa tēva brālis Ernsts 
Johans – Dundurmuižas īpašnieks Lietuvā.63 1840. gada 10. jūnijā Kurzemes 
galma virstiesa pasludināja spriedumu šajā lietā. Tiesa bija nolēmusi, ka 
Vilhelms Frīdrihs fon Pfeilicers-Franks var mantot Struteli tikai tad, ja viņš 
atsakās no Franksesavas par labu savam tēva brālim Ernstam Johanam. 
Ja viņš paturētu Franksesavu, Struteli iegūtu E. J. fon Pfeilicers-Franks.64 
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Vilhelms Frīdrihs, tāpat kā viņa vectēvs Ferdinands, atradās izvēles priekšā, 
bet atšķirībā no pēdējā, kurš bija paturējis Franksesavu, viņš priekšroku deva 
Strutelei. 1843.  gada 15.  janvārī viņš paziņoja šo lēmumu Kurzemes galma 
virstiesai, un 1843.  gada 24.  februārī tiesa pasludināja Struteli par Frīdriha 
Vilhelma īpašumu, bet Frankesavu nodeva Ernsta Johana fon Pfeilicera-
Franka valdījumā.65 Kā jau minēts, Ernsts Johans bija nomājis Franksesavu 
no 1830. līdz 1840.  gadam. Tāpat kā viņa senči un radi, viņš bija militārā 
dienestā, proti, bija krievu armijas rotmistrs. Viņš dzimis 1762. gada 10. jūnijā, 
1790. gada 19. novembrī apprecējies ar 1766. gada 11. maijā dzimušo Augusti 
Karolīnu grāfieni fon Keizerlingu (Keyserling) – Polijas karaļa un Kurzemes 
hercoga slepenpadomnieka, virspadomnieka un kanclera Dīdriha grāfa 
fon Keizerlinga, Ligutu un Oktes īpašnieka – meitu. Bez Dundurmuižas un 
Franksesavas Ernstam Johanam fon Pfeiliceram-Frankam piederēja arī Teteles 
muiža.66

1843.  gada 24.  jūnijā Ernsts Johans nodeva Franksesavu īpašumā dēlam 
Jūliusam Frīdriham Ernstam, kurš apņēmās ik gadus maksāt tēvam 1000 rubļu 
no Franksesavas ienākumiem.67 Viņš, tāpat kā tēvs, turpināja dzīvot Dundur-
muižā, bet ziemās – reizēm arī Jelgavā. Franksesavā viņi ieradās tikai uz medī-
bām. Kā rakstījis skolotājs un novadpētnieks Emīls Šmits (Schmidt) apcerēju-
mā par Franksesavu 19. gs. vidū, “muiža radīja pamestības iespaidu, vairākas 
ēkas nebija apdzīvotas, kungu māja tukša, parks aizaudzis, zivju dīķi pārpur-
vojušies. Saimniecību vadīja vecais Tiliks (Tilick), bet kungu māju pārraudzīja 
saimniecības vadītāja.”68

E. J. fon Pfeilicers-Franks nomira 1847.  gada 12.  aprīlī,69 un 1848.  gada 
9. februārī viņa dēls Jūliuss Frīdrihs Ernsts lūdza Jelgavas virspilskunga tiesu 
apstiprināt viņa mantojuma tiesības uz Franksesavu. Tas notika tā paša gada 
3. maijā.70

J. F. E. fon Pfeilicers-Franks, atvaļināts Podoļskas kirasieru gvardes pulka 
leitnants, dzimis 1800. gada 15. augustā.71 Viņa sieva bija Jaunmoku muižas 
īpašnieka Karla Frīdriha fon Mēdema (Medem) un Annas Benignas, dzimusi 
Albedīla (Albedyl), meita Marija Benigna Helēna, dzimusi 1805. gada 26. feb-
ruārī.72 Viņu laulībā dzimuši pieci dēli un septiņas meitas. Vecākais dēls Jūliuss 
dzimis 1834. gada 3. martā. 1860. gadā tēvs, kurš dzīvoja Dundurmuižā Lietu-
vā, iznomāja viņam Franksesavu. Pēc Jūliusa pārcelšanās uz Franksesavu sākās 
uzplaukuma periods muižas vēsturē. Runājot E. Šmita vārdiem, viņš uzsāka 
“aktīvu darbību celtniecības un muižas saimniecības labiekārtošanas jomā ar 
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lielu aizrautību, bet reizē arī ar mēra sajūtu”.73 Par celtniecību stāstīsim atse-
višķi, šeit tikai atzīmēsim, ka tika izkopts parks, iztīrīts mežs un salaboti ceļi. 
J. fon Pfeilicers-Franks bija viens no pirmajiem muižniekiem Kurzemē, kuri 
no ārzemēm ieveda lauksaimniecības mašīnas. Muižā tika nodarbināti dažādi 
ārzemju speciālisti – ekonoms, lopkopis, tehniķis un mežsargs – “tik ilgi, līdz 
vietējie ļaudis bija apguvuši viņu zināšanas un prasmes”. E. Šmita aprakstā īpa-
ši izcelts “krietnais kalējs Nēliuss (Nelius),” kurš Franksesavā strādājis no 1846. 
līdz 1884. gadam.74 

1861. gadā kopējie ienākumi no muižas saimniecības bija 5400 rubļu, bet 
tīrais ienākums – 3600 rubļu.75

Jūliuss fon Pfeilicers-Franks nomira 1868. gada 13. decembrī,76 un pēc viņa 
nāves “muižā atkal iestājās klusums”.77 Viņa tēvs, Franksesavas īpašnieks Jū-
liuss Frīdrihs Ernsts, miris Jelgavā, 1877. gada 7.  janvārī,78 un viņa atstātais 
mantojums sadalīts saskaņā ar 1876. gada 24. aprīlī sastāstīto testamentu. Tajā 
minēts, ka 1871. gada 6. novembrī Jūliuss Frīdrihs Ernsts vienojies ar dēliem, 
ka tas, kurš pēc tēva nāves pārņems Franksesavas muižu, nepretendēs uz daļu 
no pārējā mantojuma.79 Tā kā Franksesava bija fideikomisa muiža, to mantoja 
vecākais dēls Karls Georgs Eižens, bet pārējie mantinieki viņam par labu at-
teicās arī no Oglaines muižas, lai gan Jūliuss Frīdrihs Ernsts testamentā to bija 
novēlējis dēlam Rihardam.80 Oglaines vērtību – 48 000 rubļu – Karls Georgs 
Eižens pārējiem mantiniekiem apsolīja izmaksāt naudā.81 Jaunais Franksesa-
vas īpašnieks dzimis 1837. gada 23. martā; viņš bija huzāru pulka kornets.82 
Par savu dzīvesvietu viņš izvēlējās Oglaini, bet Franksesavu iznomāja brālim 
Rihardam. Kā rakstījis E. Šmits, Rihards lielākoties uzturējies Jelgavā un ne-
pratis iemantot muižas ļaužu simpātijas.83 Citāda informācija lasāma laikrak-
stā “Libausche Zeitung”, kur aprakstītas Riharda bērēs. Viņš bijis īsts godavīrs 
un labi sapraties ar visiem padotajiem. Rihards miris 1888.  gada 21.  aprīlī  
43 gadu vecumā, un uz viņa bērēm Franksesavas muižā ieradušies vairāki sim-
ti cilvēku no tuvākas un tālākas apkaimes – ne tikai mirušā radi un draugi, bet 
arī latviešu zemnieki. No kungu mājas līdz dzimtas kapsētai bijusi izveidota 
eglīšu aleja, un pie kapa uzrunu latviešu valodā teicis muižas vagars. Kapa aiz-
bēršanas laikā dziedātas latviešu dziesmas.84

Arī oficiālajam Franksesavas īpašniekam Karlam Georgam Eiženam 
fon Pfeiliceram-Frankam bijušas labas attiecības ar pagasta zemniekiem. 
1880. gadā viņš sniedzis dāsnu finansiālu atbalstu pagasta skolas celtniecībai, 
jo vietējie zemnieki pašu spēkiem vien to nav varējuši paveikt. Pateicoties viņa 
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sakariem, pagasts varējis nopirkt ķieģeļus par zemāku cenu; viņš arī bez at-
līdzības devis būvkokus no sava meža un dakstiņus, kā arī skolas ēkas būvei 
uzdāvinājis četras pūrvietas zemes un sešas pūrvietas pļavas, kas piederējušas 
kādam muižas krogam.85 

Tā kā K. G. E. fon Pfeiliceram-Frankam nebija dēlu, pēc viņa nāves 
1892. gada 21. jūnijā Franksesavu mantoja viņa brālis Rūdolfs Dīdrihs Alek-
sandrs, dzimis 1843. gada 24. martā. 1877. gadā viņš pēc tēva nāves bija man-
tojis Dundurmuižu Lietuvā.86 

No 1892. gada Franksesava bija iznomāta baronam Heinriham fon Zasam 
(Sass). Kā raksta pats barons, muiža šajā laikā bija ļoti nolaista un pirmos pie-
cus gadus lauki deva sliktu ražu. Taču pēc tam muižas saimnieciskais stāvok-
lis ar katru gadu uzlabojās, un lieli nopelni te bija pārvaldniekam Štankem  
(Stancke). Laikā līdz 1904. gadam Franksesavā bija izdarīti lauku nosusināša-
nas darbi 90 pūrvietu platībā, bet laikā no 1904. līdz 1906. gadam tika nosu-
sinātas 114 pūrvietas.87 Nomnieka Heinriha fon Zasa laikā ir veikts kapitālre-
monts muižas pārvaldnieka mājā, kā arī uzcelts ērberģis Plauķu mājās.88

Rūdolfs Dīdrihs Aleksandrs miris 1904. gada 8. decembrī, un viņam, tāpat 
kā brālim, nebija dēlu.89 Ar viņa nāvi bija beigusi pastāvēt Ernsta Johana fon 
Pfeilicera-Franka, kurš Franksesavu bija ieguvis 1843. gadā, vīriešu kārtas līni-
ja, un par Franksesavas jauno īpašnieku kļuva Vilhelma Frīdriha fon Pfeilice-
ra-Franka, kurš 1843. gadā, pārņemot Struteli, bija atteicies no Franksesavas, 
mazdēls Georgs Leo.

Vilhelms Frīdrihs 1841. gadā apprecēja Annu Johannu Vilhelmīni grāfieni 
fon Lambsdorfu (Lambsdorff),90 un 1843. gada 24. jūnijā viņiem piedzima dēls 
Georgs Johans, kurš pēc tēva nāves 1878. gadā mantoja Struteli un Stūru mui-
žu.91 Viņa sieva bija Frīderike baronese fon Ēlsena (Oelsen). Georgs Johans fon 
Pfeilicers-Franks nogalināts boļševiku terora laikā 1919. gadā. Viņa vecākais 
dēls Edgars dzimis 1869.  gadā, bet jaunākais  dēls Georgs Leo  – 1880.  gada 
21.  aprīlī.92 Georgs Leo fon Pfeilicers-Franks bija precējies ar Snapju mui-
žas īpašnieka Edgara fon Drahenfelsa (Drachenfels) meitu baronesi Teodoru 
(Doru).93 1904. gadā viņš mantoja Franksesavu, jo vecākajam brālim Edgaram 
bija jākļūst par Struteles īpašnieku. 

Georgs Leo fon Pfeilicers-Franks atjaunoja nomas līgumu ar baronu Hein-
rihu fon Zasu, proti, iznomāja viņam Franksesavu līdz 1914.  gadam,94 bet 
1906.  gada 26.  novembrī H. fon Zass ar Franksesavas īpašnieka piekrišanu 
nomas tiesības nodeva Hansam fon Hānam (Hahn). Lai gan muižas pārņem-
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šanas termiņš tika nolikts uz 1907.  gada aprīļa sākumu, kungu māja, zirgu 
stallis un ratnīca jaunā nomnieka rīcībā nonāca līguma parakstīšanas dienā.95 

Hanss fon Hāns dzimis 1864. gadā. Viņš bija Aizupes un Lindes (Birzgales 
pagastā) īpašnieka bijušā Kurzemes civilgubernatora (1824.–1827.  g.) Paula 
fon Hāna mazdēls, Embūtes muižas dzimtkungs.96 1911. gada 14. jūnijā viņš 
izdarīja pašnāvību,97 un nomas līgumu ar Franksesavas īpašnieku noslēdza 
Hansa brālis  – Aizupes dzimtkungs Pauls fon Hāns (1863–1931).98 Muižas 
pārvaldnieks 1913. gadā bija kāds E. fon Renne (Roenne), kurš vēstulē P. fon 
Hānam no Oglaines 13. novembrī rakstīja, ka iecerējis saimniecībā veikt dažā-
das pārmaiņas, ja viņa pilnvaras nākamajā gadā tiks saglabātas.99

Georgs Leo fon Pfeilicers-Franks nomāja Struteli no 1904. līdz 1920. ga-
dam un bija to izvēlējies arī par savu mājvietu. Arī Franksesava viņam piede-
rēja līdz 1920. gada 24. janvārim, kad, balstoties uz Latvijas Republikas likumu 
par agrārreformu, muižu viņam atsavināja un pārņēma valsts īpašumā (akts 
nr. 151 “Valdības Vēstneša” 1920. g. 17. numurā). Muižas centrs (nr. 10F) šajā 
laikā bija iznomāts kādam Jūlijam Repenakam, kurš to bija izdevis pusgraud-
niekiem.100

Franksesavas platība šajā laikā bija 615,75 pūrvietas, un šo zemi bija pa-
redzēts sadalīt 13 jaunsaimniecībās, kā arī atsevišķi izdalīt mežsarga zemi un 
bijušajam muižas īpašniekam piešķirt 50 ha lielu neatsavināmo daļu.101 Sākot-
nēji bija nolemts Georgam Leo fon Pfeiliceram-Frankam to ierādīt Franksesa-
vas muižas centrā, bet, tā kā viņa brālim Edgaram kā neatsavināmā daļa bija 
piešķirts Stūru muižas centrs, tad Franksesavas centrs, ņemot vērā Latvijas 
Republikas valdības instrukcijas, fon Pfeiliceru-Franku dzimtas īpašumā ne-
drīkstēja palikt.102 

1921. gada 5. novembrī Jaunsvirlaukas pagasta padomes sēdē nolēma ne-
atsavināmo daļu bijušajam Franksesavas īpašniekam ierādīt Plauķu mājās.103 
1925. gada 8. augustā Georgs Leo fon Pfeilicers-Franks šo saimniecību pārdeva 
Līnai Birkertei par 20 000 latu104 un pats no Latvijas aizbrauca. Zināms, ka viņš 
dzīvoja Parīzē ar F. Nansena vadītās Tautu Savienības Bēgļu un karagūstekņu 
komisijas – tā sauktā Nansena biroja – izdotu pasi105 un miris 1932. gadā. Viņa 
laulībā bija dzimušas sešas meitas, un, tā kā arī viņa vecākā brāļa ģimenē bija 
tikai meitas, šī Kurzemes vēsturē ievērojamā fon Pfeiliceru-Franku dzimta bija 
beigusi pastāvēt.106
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Plānojums un muižas centra apbūve

Vienīgais pagaidām zināmais Franksesavas muižas plāns, kas saglabājies 
līdz mūsu dienām, ir izgatavots 1922. gadā pēc 1921. gada uzmērījumiem.107 
Muižas centra plāna pamatā ir četrstūris, ap kuru grupējas dzīvojamā un saim-
niecības ēkas. Šāds muižas centra plānojuma tips bija radies jau viduslaikos 
un ar nelielām variācijām tika izmantots arī renesanses un baroka laikmetā.108 
Jādomā, ka Franksesavas muižas centra plānojums bija izveidojies jau 17. gs. 
un turpmākajos gadsimtos saglabājis nemainītu konfigurāciju.109 

Franksesavas muižas plāns (fragments). 1921. gads. 
LVVA, 1679. f., 172. apr., 596. l., plāns nr. 1
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Franksesavas muižā pagalmu, kura trīs malas veidoja saimniecības ēkas, no 
kungu mājas, kas atradās pagalma dienvidu malā, atdalīja Jelgavas–Bauskas 
lielceļš. Šis ceļš, kas redzams arī 1921. gada plānā un, šķērsojot Sesavas upi, ie-
nāk Franksesavā no rietumiem, mūsdienās vairs neeksistē, jo ir izveidots jauns 
ceļš, kas ienāk muižā no dienvidiem, paralēli Sesavas upei. Vēl saglabājušās 
alejas paliekas, kas iezīmē veco lielceļu.

Tātad kungu mājas (1921. g. plānā nr. 1) fasāde bija vērsta pret lielceļu un 
pagalmu pāri ceļam, bet mājas otrajā pusē atradās parks, kura plāna pamatā 
atkal bija četrstūris (1921. g. plānā teritorija, kas apzīmēta ar o). Parka centrā 
pret māju bija plaša lauce. E. Šmits apcerējumā par Franksesavas muižu sīki 
apraksta šī parka izskatu 19. gs. beigās: “Parkā bija ne tikai daudz vissmalkā-
ko augļu koku, bet arī divi lieli zivju dīķi ar saliņu, uz kuru veda koka tiltiņš, 
bez tam cēliem kokiem apstādīts uzkalniņš, kura virsotnē kā baznīcas tornis 
pacēlās papele, ēnaini celiņi, liepu aleja, liepu, kastaņu un kļavu grupas, ogu-

Franksesavas muižas kungu mājas ziemeļu fasāde. 20. gs. sākums. 
LNVM, A. Gusāra arhīvs, neg. nr. 37332
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lāju dārzs, puķu dobes, velēnu soliņi, divi paviljoni un apaļš mauriņš. Ziemeļu 
pusē šo parku norobežoja zivju dīķi un lielu, ēnainu koku ieskautā Sesavas 
upe; austrumos – muižnieku dzīvojamā māja un garais mūra ērberģis [..], bet 
dienvidu un rietumu pusē – plats grāvis, no kura purvainās grunts stiepās gari 
niedru puduri, kā arī augstu vītolu dzīvžogs. Tālāk uz dienvidrietumiem atra-
dās iesala dzirnavas un leknajās pļavās pie Sesavas upes – trešais dīķis.”110

Pēc parka apraksta E. Šmits pievērsies Franksesavas muižas plānojumam 
un meža aprakstam: “Pie četrstūraina neapbūvēta laukuma atradās kungu dzī-
vojamā māja, mūra magazīnas klēts, vecais brūzis – tagad tiesas nams – un 
staļļi, bet aiz šīm ēkām pārējās koka saimniecības ēkas. Šaura atmata atdalīja 
pagalmu no meža, kurā neparastā pārpilnībā un krāšņumā auga gandrīz visi 
tie koki, kādi vien Kurzemē ir sastopami: ozoli, melnalkšņi, baltās apses, egles, 
bērzi, apses un oši. Lietus izmērcēti ceļi šķērsoja šo gandrīz trīs kvadrātverstis 
lielo meža gabalu, kas stiepās līdz pat Vircavas egļu mežam. Meža rietumu 

Franksesavas muižas kungu mājas 
interjera fragments. Ap 1910. gadu.

Foto no Herdera institūta Attēlu 
arhīva Mārburgā (Vācija), barona 

Volfa kolekcija, inv. nr. 135248
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pusē atradās neliels, tumšs dīķītis; nelielajos izcirtumos auga garas meža zāles. 
[..] Gar parku gāja ceļš uz vietu pie Bauskas lielceļa, kur atradās Ošu krogs, 
vējdzirnavas un smēde.”111

Kā jau minēts, muižas apbūve, spriežot pēc simetriskā plānojuma, veidoju-
sies 17. vai pat 16. gs., taču konkrētu ziņu par šī perioda ēkām nav. 1669. gadā, 
kad Heinrihs fon Hoiningens-Hīne pārdeva Sesavu (Franksesavu), lai norēķi-
nātos ar kreditoriem, viņš pirkšanas un pārdošanas līgumā atzīmējis, ka nauda, 
ko viņš aizņēmies, izlietota “muižas celšanai un uzlabošanai” (zur Aufrichtung 
und Besserung des Gutes).112 Neviena no viņa laikā celtajām ēkām nav sagla-
bājusies, bet jādomā, ka tās bija vienkāršas koka ēkas bez stila arhitektūras 
iezīmēm, kas daudz neatšķīrās no attiecīgās funkcijas zemnieku saimniecību 
ēkām.113

17.  gs. Franksesavas muižas apbūve tika nopostīta Ziemeļu kara laikā. 
Francis Georgs fon Pfeilicers-Franks, kurš 1714. gadā, apprecot Mariju Eliza-
beti fon Firstenbergu, bija kļuvis par Franksesavas un Laukumuižas īpašnieku, 
rīkojumā dēliem par mantojuma dalīšanu 1751. gada 26. jūnijā rakstīja, ka “šo 
muižu ēkas tajā laikā bija pilnībā nopostītas”.114

Laikposmu pēc Ziemeļu kara (1700.–1721. g.) un līdz Pirmajam pasaules 
karam arhitektūras vēsturnieks Heincs Pīrangs (Pirang) raksturo kā jauncel-
smes periodu Baltijas muižu apbūves vēsturē,115 un arī Franksesavas muižā pēc 
Ziemeļu kara postījumiem sekoja atjaunotnes un uzplaukuma laiks.

F. G. fon Pfeilicers-Franks (1688–1770), kurš šajā laikā bija Franksesavas 
īpašnieks (1714.–1751. g.), bija augsta amatpersona Kurzemes un Zemgales 
hercoga dienestā. Līdzās ienākumiem no dzimtmuižām viņš papildu līdzek-
ļus guva kā vairāku hercoga muižu nomnieks. Līdz 18. gs. vidum viņam bija 
izdevies pilnībā atjaunot un nostiprināt savu dzimtmuižu – Franksesavas un 
Struteles – saimniecības. Jau minētajā rīkojumā par viņa atstātā mantojuma 
dalīšanu 1751. gada 26. jūnijā rakstīts, ka Sesava un Strutele ir “labi apbūvē-
tas un teicamā stāvoklī” un ka to viņam, “neraugoties uz grūtajiem laikiem, 
izdevies panākt ar krietnu valdīšanu un pūlēm, kā arī aizņemoties naudu un 
ieguldot to šajā muižās”.116

Vēl savas dzīves laikā 1751. gadā F. G. fon Pfeilicers-Franks nodeva Frank-
sesavu valdīšanā vecākajam dēlam Ferdinandam (1723–1783), un jādomā, ka 
tieši viņa laikā celta muižnieku dzīvojamā māja – kungu māja, kas bija sagla-
bājusies līdz Pirmajam pasaules karam. E. Šmits 19. gs. beigās raksta, ka tā 
bija “vienstāva mūra ēka uz augsta cokola. Platas mūra kāpnes no āra veda  
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vestibilā. Istabas bija mēbelētas vienkārši, bet ar ērtībām. Šajā mājā pietika 
vietas arī daudzu viesu uzņemšanai.”117

Kungu mājas fasāde bija veidota atturīgi, katrā pusē trīs ailu asu centrālajam 
rizalītam bija piecas logailas ar mūrētām apmalēm. Nozīmīgākais arhitekto-
niskais elements šajā ēkā bija tās lauztais holandiešu tipa jeb mansarda jumts, 
kas Kurzemes muižu arhitektūrā ienāca līdz ar baroka laikmetu. Šāda jumta 
konstrukcija ļāva labāk izmantot jumta stāvu un iezīmēja pāreju no vienstā-
va kungu māju arhitektūras uz divstāvu ēkām. Arī Franksesavas kungu mājas 
jumta stāvā, kā lasāms kādā 1830. gada dokumentā, bija izbūvētas istabas.118

Ziņas par kungu mājas interjeru ir visai trūcīgas. Neskaitot foto no barona 
Frīdriha fon Volfa (Wolf) kolekcijas Herdera institūta Attēlu arhīvā (Bildarchiv) 

Franksesavas muižas klēts, skats no pagalma. 20. gs. 70. gadi. 
Fotokopija no Rundāles pils muzeja zinātniskā arhīva, neg. nr. 528
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Mārburgā (Vācija), kas tapis ap 1910. gadu, saglabājies vienīgi kāds 1911. gada 
10. jūnijā sastādīts mēbeļu saraksts, kas sniedz arī nelielu informāciju par telpu 
funkciju (sk. 2. pielikumu).119 Tomēr jādomā, ka šajā sarakstā iekļautas tikai 
muižas nomniekam Hansam fon Hānam piederējušās mēbeles, kas varēja vien 
papildināt fon Pfeiliceru-Franku iekārtotos interjerus. 

Franksesavas kungu māja, tāpat kā daļa saimniecības ēku, nopostīta Pir-
majā pasaules kara laikā. 1917. gada 17.  augustā Franksesavā sastādītā kara 
zaudējumu sarakstā teikts, ka kungu māju nodedzinājusi krievu armija un ka 
tās vērtība naudas izteiksmē bijusi 16 000 rubļu. Nodedzis arī kāds lauku šķū-
nis 3000 rubļu vērtībā.120 1921.  gada Franksesavas muižas ēku aprakstā par 
kungu māju teikts, ka jumts ir nodedzis un dažas sienas sabrukušas. Ēka bijusi 
17,54 m gara, 4,8 m plata un 2,57 m augsta.121

18. gs. otrajā pusē, domājams, Ferdinanda fon Pfeilicera-Franka laikā, celta 
arī muižas graudu klēts – vēlākā magazīnas klēts, kas kādreiz bija republikas 
nozīmes arhitektūras piemineklis122 un pieskaitāma klasicisma arhitektūras 

Franksesavas muižas tiesas nams. 1895. gads. LNVM, E. Šmita kolekcija, nr. 12441/63I, 
attēls nr. 176, V. Šaicāna fotokopija
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paraugiem. Šī uz augsta cokola celtā apmesta dolomīta un ķieģeļu ēka ar augstu 
cokolstāvu, dakstiņiem apjumtu divslīpju jumu un rustotu rizalītu, ko noslēdz 
izteiksmīgs frontons, ir vienīgā no visām Franksesavas muižas ēkām, neskaitot 
bijušo kungu māju, kas pārstāv stilu arhitektūru. Lai gan 20. gs. 90. gadu sāku-
mā bija iecere restaurēt šo ēku, nekas netika izdarīts, un klēts pamazām sabru-
ka tik tālu, ka Latvijas Republikas Kultūras ministrija 2007. gada 14. aprīlī iz-
deva rīkojumu izslēgt to no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta 
“kā objektu, kas pilnībā zaudējis kultūras pieminekļa vērtību”.123 Līdzās klētij 
kādreiz atradies dēlīšiem apšūts sarga namiņš ar četrslīpju jumtu, ko vainagoja 
neliels tornītis. Nelielo koka ēciņu rotāja dekoratīvi kokgriezumi. 

Pārējās saimniecības ēkas Franksesavas muižā 18.  gs. beigās un 19.  gs. 
pirmajā pusē, domājams, bija vienkāršas koka ēkas, kas līdzinājās zemnieku 
saimniecību ēkām. Šis laiks, spriežot pēc muižas īpašnieku biežajām maiņām, 
kaut arī vienas un tās pašas dzimtas ietvaros, un viņu sliktā finansiālā stāvok-
ļa, raksturojams kā pagrimuma periods muižas saimniecībā un līdz ar to arī  

Franksesavas muižas smēde. 1895. gads. LNVM, E. Šmita kolekcija, nr. 12441/63I, 
attēls nr. 175, V. Šaicāna fotokopija
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būvvēsturē. Domājams, ka šajā laikā veikti tikai nepieciešamākie remontdarbi, 
bet pārbūves un jaunbūves netika uzsāktas.

19.  gs. vidū daudzas no šīm vecajām koka ēkām bija sabrukušas.124 Kad 
1860. gadā Jūliuss fon Pfeilicers-Franks sāka nomāt Franksesavu no tēva, no 
Lietuvas pārcēlās uz dzīvi šeit un uzsāka rosīgu saimniecisko darbību, radās 
nepieciešamība celt jaunas saimniecības ēkas. Netālu no muižas centra – Sesa-
vas upes krastā atklāja augstas kvalitātes dolomīta iegulas, un šo materiālu no-
lēma izmantot jaunu ēku būvei. Kā raksta E. Šmits, dažu gadu laikā, t. i., 19. gs. 
60. gadu pirmajā pusē, tika uzcelts zirgu stallis, lopu kūts līdz ar modernieka 
dzīvokli, ledus pagrabs piena dzesināšanai, liela ratnīca un, visbeidzot, jauna 
smēde un neliela putnu kūts.125

Ēkas bija grupētas ap četrstūra pagalmu, domājams, saglabājot muižas cen-
tra apbūves senāko plānojumu. Labiekārtoja arī pagalmu, sastādot tur košuma 
krūmus, un, lai atdalītu saimniecības ēkas, divās pagalma malās izraka platus 
grāvjus – kanālus.126

Lai gan J. fon Pfeilicers-Franks 19. gs. 60. gados nebija Franksesavas dzimt-
kungs, bet tikai nomnieks, pēc tēva nāves viņam kā vecākajam dēlam pienāk-
tos mantot šo muižu. Tāpēc viņš 1861. gadā pēc sievas Albertīnes fon Firksas 
(Fircks) nāves127 lika ierīkot Pfeiliceru-Franku dzimtas kapsētu Franksesavas 
muižā, meža malā.128 Viņš arī bija nākamais, kuru 1868. gada decembrī apbe-
dīja šajā kapsētā.129 Ir zināms, ka šajā Franksesavas muižas kapsētā apbedīti 
arī Jūliusa brāļi – Rihards 1888. gada 25. aprīlī130 un Karls 1892. gadā,131 iespē-
jams, arī 1904. gadā mirušais Rūdolfs.

Pēc J. fon Pfeilicera-Franka nāves atsākās lejupslīde muižas saimniecībā, 
un nekādi ievērojami celtniecības darbi nenotika. Stāvoklis nedaudz uzlabojās 
20. gs. sākumā, kad arī tika veikts pārvaldnieka, respektīvi, muižas nomnieka, 
mājas kapitālremonts, kas izmaksāja 300 rubļu.132

Pēc Franksesavas pārņemšanas valsts īpašumā 1921. gadā sastādīts muižas 
ēku saraksts (1. pielikums), kurā minētas 27 ēkas,133 ieskaitot sagrauto kun-
gu māju. Lielākai daļai šo ēku, galvenokārt to jumtiem, bija nepieciešams re-
monts.134 Kā lasāms zemes ierīcības projekta aprakstā, bijušajā muižas centrā 
bija paredzēts izveidot jaunsaimniecību nr. 10F – “ar ēkām nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 
11, 12, 13. Saimniecībai vajadzīgas ēkas nr. 2, 3, 4; pārējās ēkas liekas. Aug-
ļu dārzs bez sētas, koki neizkopti un sāk novecot. Aramā zeme līdzena, laba 
māla zeme, drenēta; kritums uz upi. Pāri laukam iet rinda ierakumu”.135 20. gs. 
20.  gadu sākumā bijušās Franksesavas muižas parks  (nr. 11F un 11Fa) bija 
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piešķirts Krišjānim Cimmermanim, augļu dārzu bija ieguvis Jānis Krauze, bet 
muižas centrs (nr. 10F) vēl bija bez īpašnieka.136

Padomju okupācijas gados bijušās muižas saimniecības ēkas izmantotas 
lopu fermas vajadzībām, un nekādi remontdarbi tur netika veikti. 90. gadu sā-
kumā muižas centrā bija saglabājušās piecas ēkas (1921. g. plānā): nr. 2 ķieģeļu 
kalpu dzīvojamā māja, nr. 3 bijušie staļļi, ko izmantoja kā kūti, nr. 8 smēde,  
nr. 10 magazīnas klēts (arhitektūras piemineklis) un nr. 17 bijusī kalte, pārbū-
vēta par dzīvojamo māju. No ēkām nr. 4, 5 un 18 bija redzamas vienīgi drupas.

Mūsdienās vienīgie bijušās muižas apbūves liecinieki ir bijusī kalpu māja 
un kalte, kā arī arhitektūras pieminekļa statusu zaudējusī pussagruvusī klēts. 
Tādējādi jāsecina, ka muižas centrs ir zaudējis gandrīz visas saimniecības ēkas, 
kas bija būtiska vēsturiskās apbūves kompleksa sastāvdaļa.
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Valda Kvaskova

EINSICHT IN DIE GESCHICHTE 
VON FRANCK-SESSAU/FRANKSESAVA

Im vorliegendem Artikel wird die Entstehung des früheren Gutshofes 
Sessau/Sesava (später Franck-Sessau) im Gebiet Mitau/Jelgava im 16. Jahr- 
hundert aus den in der Zeit des Livländischen Ordens belehnten Ländereien 
sowie die Geschichte des Gutes bis zur Bodenreform   in den 1920er 
Jahren vorgestellt. Es wird hier dem Wechsel der Gutsbesitzer im Laufe 
der Jahrhunderte nachgegangen. Beschrieben werden die Bebauung 
des Gutszentrums sowie die Aufteilung des Grundbesitzes im Laufe der 
Bodenreform der Republik Lettland. Als Grundlage für die Forschungsarbeit 
wurden Urkunden aus dem Historischen Staatsarchiv Lettlands des 
Lettischen Nationalarchivs sowie Sammlungen des Lettischen Historischen 
Nationalmuseums benutzt. Veröffentlicht werden hier auch Fotos aus 
den Sammlungen des Schlossmuseums Rundāle und des Herder-Instituts 
Bildarchiv Marburg/Deutschland.

Der erste bekannte Lehnsnehmer von Sessau war im ausgehenden 15. Jahr- 
hundert ein gewisser Brune Kurland. Seit 1500 bis 1669 war Sessau im Besitz 
der Familie von Hoyningen gen. Huene. Die folgenden Gutsbesitzer waren 
Angehöriger der Familie von Fürstenberg. Durch die Heirat von Maria 
Elisabeth von Fürstenberg (1701–1735) im Jahr 1714 mit Franz Georg von 
Pfeilitzer-Franck (1688–1770) kam Sessau in die Hände der Familie von 
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Pfeilitzer-Franck und wurde seitdem Franck-Sessau genannt. F. G. von 
Pfeilitzer-Franck bekleidete hohe Ämter im Dienste der Herzöge von Kurland 
und Semgallen und stiftete Fideikommisse Franck-Sessau und Strutteln. Der 
letzte Besitzer, dem Franck-Sessau 1920 enteignet wurde, war Georg Leo von 
Pfeilitzer-Franck.

Der Grundriss des Gutszentrums – ein von Gebäuden begrenzter Viereck, 
ist auf einer Karte von 1922 zu sehen. Diese architektonische Planung entstand 
im Mittelalter und wurde mit etlichen Veränderungen auch in der Zeit der 
Renaissance und des Barock beibehalten. Die Bebauung des Gutes Franck-
Sessau des 17. Jahrhunderts wurde im Laufe des Großen Nordischen Krieges 
(1700–1721) zerstört. Das Herrenhaus des Gutes, das bis zum Ersten Weltkrieg 
erhalten geblieben war, stammte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Es war ein 
einstöckiges Steingebäude auf einem hohen Sockel, mit einem Mansardendach 
versehen. Im Gutszentrum erstreckte sich eine weite Parkanlage. 

Die am Ende des 18. und im 19. Jahrhundert errichteten Wirtschaftsgebäude 
des Gutes waren einfache Holzbauten. Als eine Ausnahme gilt die in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaute steinerne Kornkleete (Kornspeicher) im 
Stil des Klassizismus, die bis 2007 als ein Architekturdenkmal galt. 1861 wurde 
am Waldrand des Gutes Friedhof der Familie von Pfeilitzer-Franck angelegt.

In der 1922 aufgestellten Inventarliste von Franck-Sessau werden 27 Gebäude 
angeführt, von denen 1990 fünf erhalten waren. Heutzutage sind die einzigen 
Zeugen der langen Geschichte des Gutes nur das ehemalige Knechtshaus und 
die Darre sowie die halbzerstörte Kornkleete. Das Gutszentrum hat also nicht 
nur das Herrenhaus, sondern auch fast alle Wirtschaftsgebäude eingebüßt, die 
ein erhebliches Bestandteil des historischen Bebauungskomlexes waren.

Schlüsselwörter: Herzogtum Kurland und Semgallen, Geschichte 
der kurländischen Gutshöfe, kurländische Adelsfamilien, Familie von 
Fürstenberg, Familie von Hoyningen gen. Huene, Familie von Pfeilitzer-
Franck, Bodenreform der Republik Lettland.

Iesniegts 2020. gada 8. septembrī
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Nr. Ēkas 
nosaukums

Izmēri metros:
a – garums,
b – platums,
c – augstums

Sienu 
materiāls

Jumta 
materiāls

Ēkas 
vecums

Piezīmes 
par ēkas 
stāvokli

1. Dzīvojamā 
māja (pils)

a – 17,54
b – 4,8
c – 2,57

Ķieģeļu  – – Dažas sienas 
sagruvušas, 
jumts 
nodedzis

2. Dzīvojamā 
māja

a – 9,7
b – 4,72
c – 1,72

Ķieģeļu Dakstiņu Vidējs Pie jumta 
un sienām 
izdarāmi 
nelieli 
remonti

3.a Staļļi a – 17,93
b – 4,12
c – 1,85

Pa daļai māla 
kleķa, pa daļai 
ķieģeļu

Apakšā 
dēļi, virsū 
dakstiņi

Vidējs Pie jumta 
un sienām 
izdarāmi 
nelieli 
remonti

3.b Piebūve: 
zirglietu 
vāgūzis

a – 2,93
b – 2,95
c – 1,15

Dēļu Dakstiņu Vecs Izdarāmi 
lieli remonti

4. Staļļi a – 8,9
b – 4,8
c – 1,57

Ķieģeļu Apakšā 
dēļi, virsū 
dakstiņi

Vidējs Pie jumta 
izdarāms 
remonts, 
sienas labas

5. Laidari

Vienā galā 
dzīvoklis

a – 16,12
b – 3,3
c – 1,71

a – 4,2
b – 3,3
c – 1,71

Sienas no 
dabiskiem 
akmeņiem

Apakšā 
dēļi, virsū 
dakstiņi

Vidējs Jumts 
novecojis, 
sienas labas

6. Vāgūzis a – 3,58
b – 2,45
c – 1,15

Dēļu Skaidu Vecs Jumts un 
sienas ļoti 
novecojušas

1. pielikums
Franksesavas muižas ēku apraksts, 1922. gads. 

Sastādījis vecākais mērnieks J. Pūtelis*

*  LVVA, 1679. f., 172. apr., 696. l., plāns nr. 1
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7. Dzīvojamā ēka a – 9,2
b – 4,5
c – 1,58

Fahverka 
sienas ar 
ķieģeļu 
pildījumu

Dakstiņu Vidējs Jumts 
novecojis, 
pie sienām 
izdarāmi 
daži 
remonti

8. Smēde ar 
dzīvokli

a – 9,75
b – 4,4
c – 1,43

No dabiskiem 
akmeņiem

Dakstiņu Vidējs Jumts un 
sienas 
puslīdz labā 
stāvoklī

9.a Ledus pagrabs a – 5,5
b – 5,1
c – 1,2

No dabiskiem 
akmeņiem

Šindeļu Vidējs Jumts 
novecojis, 
sienas labas

9.b Piebūve: cūku 
stallis

a – 5,1
b – 1,9
c – 0,95

Ķieģeļu Papes Vidējs Jumts 
novecojis, 
sienas labas

10. Klēts a – 11,66
b – 5,4
c – 2,43

No dabiskiem 
akmeņiem

Dakstiņu Vidējs Pie jumta 
izdarāmi 
mazi 
remonti, 
sienas labas

11. Putnu kūts a – 3,6
b – 3,6
c – 1,2

Dēļu Šindeļu Vecs Jumts un 
sienas 
pilnīgi 
novecojušas

12. Malkas šķūnis a – 3,8
b – 2,7
c – 1,0

Koka stabos Skaidu Vecs Jumts 
novecojis, 
no sienām 
atlikuši 
tikai stabi, 
uz kuriem 
balstās 
jumts

13. Pirts a – 3,74
b – 2,9
c – 1,15

Baļķu Šindeļu Vidējs Pie jumta 
un sienām 
izdarāmi 
remonti, 
logu trūkst

14. Labības šķūnis a – 20,65
b – 6,0
c – 2,0

Koka stabos Šindeļu Vidējs Jumts jauns, 
sienas bez 
apšuvuma

15. Labības šķūnis a – 18,7
b – 4,42
c – 1,57

Koka stabos Šindeļu Vidējs Jumts jauns, 
sienas bez 
apšuvuma
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16. Labības šķūnis a – 9,8
b – 6,45
c – 2,0

Koka stabos Šindeļu Vidējs Jumts jauns, 
sienas bez 
apšuvuma

17. Dāris [kalte] a – 8,3
b – 2,88
c – 1,87

Ķieģeļu Dakstiņu Vidējs Sienas 
un jumts 
labi; ēkas 
iekšpusē 
izdarāmi 
remonti

18. Dzīvojamā ēka a – 14,8
b – 3,65
c – 1,29

Baļķu Dakstiņu Vidējs Jumts un 
sienas 
puslīdz labi

19. Dzīvojamā ēka a – 10,1
b – 5,0
c – 1,72

Ķieģeļu Dakstiņu Vidējs Pilnīgā 
kārtībā

20. Kūts a – 8,9
b – 4,15
c – 1,59

No dabiskiem 
akmeņiem 

Šindeļu Vidējs Jumts 
novecojis

21. Siena šķūnis a – [nav 
norādīts]
b – 2,92
c – 1,0

Dēļu Šindeļu Vecs Ēka ļoti 
novecojusi

22. Labības šķūnis a – 14,57
b – 4,73
c – 1,82

Dēļu Šindeļu Vidējs Puslīdz 
kārtībā

23. Klēts a – 9,95
b – 2,0
c – 1,15

Baļķu Salmu Vecs Pilnīgi 
izpostīta

24. Sudmalas (vēja) a – 5,43
b – 5,42
c – 7,0

Dēļu Skārda Vidējs Sienas 
puslīdz 
labas, jumts 
novecojis

25.a Dzīvojamā ēka a – 8,9
b – 5,4
c – 1,25

Koka Dakstiņu Vidējs Puslīdz 
kārtībā

25.a Stedele a – 7,2
b – 5,4
c – 1,25

Koka Šindeļu Vidējs Jumts 
novecojis, 
sienas 
puslīdz 
labas

26.a Kūts a – 7,5
b – 3,4
c – 1,1

Koka Šindeļu Vidējs Jumts un 
sienas 
pa daļai 
novecojušas
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2. pielikums

Mēbeles Franksesavas kungu mājā, 1911. gada 10. jūnijs

Guļamistabā: liels skapis, mazgājamais galdiņš.
Jaunkundžu istabā: rakstāmgalds, kāršu galdiņš, polsterēts krēsls, gulta un divi 
matrači, mazs krēsls, aizslietnis.
Stūra istabā: divi plaukti, divi mazi šūpuļkrēsli.
Zālē: seši zaļi polsterēti krēsli, sofa, gaiši polsterēts krēsls, divi apaļi pulēti 
galdi, parasts galds, grāmatu plaukts.
Bērnistabā: mazs galdiņš, liels parasts galds, bērna krēsls, šūpuļzirdziņš, mazs 
plauktiņš pie sienas, trīs grozi, papīrgrozs.
Priekšnamā: seši dārza krēsli, sols, vecs servējamais galds, divi linoleja ruļļi.
Rakstāmistabā: vienkārša gulta, barometrs.
Virtuves gaitenī: divi skapji, liela miltu kaste, divas ūdens vannas.
Kalpotāju istabā: divi krēsli, divi parasti galdi, dzelzs gulta, vanna.
Virtuvē: galds, divi krēsli, gulta.
Istabmeitu istabā: trīs gultas, trīs galdi, astoņi krēsli.
Bēniņos: bērna gultiņa, divi bērnu ratiņi, liels skapis, kāršu galds, parasts galds.
Vannas istabā: cinkota skārda vanna, vannas krāsns (vara).
Saimes istabā: gludekļa krāsns (bez gludekļa).

26.b Malkas šķūnis a – 2,7
b – 2,65
c – 1,09

Koka Šindeļu Vidējs Puslīdz labs

27. Ledus pagrabs a – 3,15
b – 2,2
c – 1,4

Koka Šindeļu Vidējs Puslīdz labs


