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Muntis Auns

limbažu pilsmuiža: iedzīvotāji un 
apdzīvojums pēc lielā mēra*

Rakstā atainota Limbažu pilsmuižas iedzīvotāju skaita un līdz ar to arī tukšo zemnieku saimniecību 
atjaunošanās 18. gs. pēc Lielā mēra (1710.–1711. g.) postījumiem. Līdztekus notika muižas 
saimniecības attīstība, kas rezultējās pusmuižu dibināšanā – galvenokārt uz postažu zemes rēķina. 
Pētījuma pamatavots ir muižas revīzijas un vaku grāmatas, kuru saturs ļauj izsekot konkrētu sētu un 
ģimeņu vēsturei.
Atslēgvārdi: demogrāfija, pusmuiža, vaku grāmata, zemnieku saimniecība.

Mēra epidēmija, kas no 18. gs. sākumā izplatījās Eiropā, 1710.–1711. ga-
dā smagi skāra arī Latvijas teritoriju, izraisot demogrāfisku katastrofu, ko 
pastiprināja arī Lielā ziemeļu kara (Latvijas teritorijā 1700.–1710. g.) postījumi. 
Ziņas par Lielo mēri ir apkopojuši Jānis Bērziņš,1 Žanis Karlsons2 un Edgars 
Dunsdorfs.3 Izcilu pētījumu par mēra un kara posta seku pārvarēšanu 18. gs. 
pirmajā pusē publicējusi Dzidra Liepiņa.4 Šā raksta mērķis ir detalizētāk aplūkot 
dažus demogrāfiskās atjaunotnes aspektus vienas muižas – Limbažu pils- 
muižas – ietvaros līdz 18. gs. beigām. 

avoti

Kā zināms, 1621. gadā Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs pēc Vidzemes 
iekarošanas dāvināja Rīgai Limbažu pilsētu un stārastiju, kuras daļa bija arī 
Limbažu pilsmuiža. Rīgas rāte rūpīgi sekoja savu īpašumu saimnieciskajam 

*  Raksts sagatavots Latvijas Universitātes projekta nr. Y5-AZ85-ZF-N-265 ietvaros. 
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Limbažu novada karte ar Uteļciemu un Ģerķīšu ciemu, 1682. gads.
LVVA, 2909. f., 1. apr., 606. l.
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Limbažu pilsmuižas 1722. gada revīzijas un vaku grāmatas titullapa. 
LVVA, 1392. f., 1. apr., 496. l.
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Limbažu pilsmuižas 1722. gada vaku grāmata. 
LVVA, 1392. f., 1. apr., 496. l., 56. o.p., 57. lp.
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stāvoklim un regulāri veica to apsekošanu. Revīziju materiāls uzkrājies Rīgas 
pilsētas Kases kolēģijas Ekonomiskās ekspedīcijas fondā (1392. f.), kas glabājas 
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LVVA). Kā 
pamatavots šim pētījumam izmantoti revīziju laikā sastādītie iedzīvotāju saraksti 
un vaku grāmatas, kas līdz šim vairāk vērtētas kā saimnieciskās vēstures avots, 
taču tās satur arī nozīmīgu demogrāfisku informāciju.

18. gs. pirmajā pusē Limbažu pilsmuižā revīzijas notika 1722., 1726., 1729., 
1735. un 1742. gadā.5 Revīzijām pievienotās vaku grāmatas satur zemnieku 
sētu ierasto saimniecisko raksturojumu – uzrādīts sētu lielums arklos, lopu 
skaits un nodevu apjoms. Nereti pievienoti komentāri, lai tuvāk raksturotu 
kādas sētas saimniecisko spēju vai citu aspektu. Līdztekus tam tika ievākta 
informācija par katras sētas darbaspēka potenciālu: aiz sētas nosaukuma un 
saimnieka vārda seko divas ailes, kurās fiksēta saimnieka un saimnieces esamība, 
nākamajās ailēs ierakstīti darbspējīgie kalpi un kalpones, vēl nākamajās – veci 
ļaudis un nespējnieki (atsevišķi vīrieši un sievietes). Ierakstu īpatnība ir tāda, 
ka saimnieka/saimnieces ailē ierakstīts tikai viņu skaits – parasti 1+1, ja vien 
kāds nav palicis atraitņos. Tā kā saimnieka vārds uzrādīts kopā ar mājvārdu un 
saimnieka ailē vairs netiek atkārtots, “diskriminētas” paliek saimnieces, jo viņu 
vārdi nav minēti. Tie uzzināmi tikai tad, kad attiecīgā persona vēl nav kļuvusi 
par saimnieci, piemēram, esot saimnieka vedeklas statusā, vai arī “nonākusi” 
vecu ļaužu ailē. Nosaukti kalpu, kalpoņu, vecu ļaužu un nespējnieku vārdi, 
tomēr nenorādot vecumu. Ar nelielu savienojumu, kas vaku grāmatu sīkā 
rokraksta dēļ dažkārt grūti saskatāms, saistīti laulāto pāru vārdi. Attiecīgajās 
ailēs ierakstīts arī sētas saimei piederīgo kopskaits, līdz ar to grafiski pārskatāmi 
ir gūstams priekšstats par katras sētas darbaspēka potenciālu. 

Aiz datiem par pieaugušajiem seko ailes ar bērnu un pusaudžu vārdiem 
un viņu vecuma atzīmi. Šajā grupā ietilpst tie, kas vēl nav sasnieguši formālo 
darbspējas vecumu – 15 gadus. Rūpīgā bērnu un pusaudžu vecuma fiksācija 
nepārprotami liecina par to, ka muiža cītīgi sekoja tam, kā perspektīvā veidosies 
darbspējīgo ļaužu kopums – tam bija tieša saistība gan ar muižas ienākumiem, 
gan klaušu darba nodrošināšanu.

1722. gada vaku grāmatā atsevišķās ailēs uzskaitīti arī piemitņi (Einwöhner) 
un svešinieki (Frembde), t.i., ienācēji no citiem novadiem. Šādu aiļu vairs nav 
1729. gada vaku grāmatā, taču 1735. un 1742. gadā piemitņi izdalīti atkal.

Īpatnējs iedzīvotāju saraksts sastādīts 1751. un 1752. gadā.6 Šoreiz revidentu 
uzmanību nav vis piesaistījuši tiešie saimnieciskie aspekti (dokuments nesatur 
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datus par zemnieku sētu sējumiem, lopiem, nodevām un klaušām), bet gan 
jautājums par darbaspēka resursiem. Dokumentā atvēruma kreisajā pusē 
reģistrēti saimnieki/saimnieces, darbspējīgie (atsevišķi vīrieši un sievietes) 
un bērni, labajā – tas pats, ar to starpību, ka kreisajā pusē fiksēts 1751. gada 
stāvoklis, ņemot par paraugu kādu vaku grāmatu, labajā – 1752. gada stāvoklis 
pēc draudzes metriku datiem. Revidentu nolūks acīmredzot bija novērst 
trūkumus darbaspēka uzskaitē, kas daļēji arī izdevās, jo izrādījās, ka vaku 
grāmatā nav minēti vismaz 20 pieaugušu vīriešu, 31 sieviete un 90 bērnu; tiesa, 
jāņem vērā arī gada laikā notikušās iedzīvotāju sastāva pārmaiņas – starplaikā 
kāda daļa iedzīvotāju bija mirusi un ap 50 dzimuši. Ne vienā, ne otrā sarakstā 
nav uzskaitīti veci ļaudis un nespējnieki. 

Iedzīvotāju saraksti un vaku grāmatas sastādītas arī 1759.,7 1773.,8 1781.9 
un 1791. gadā.10  1759. gada sarakstā atsevišķi izdalīti svešinieki, kuru gan bija 
tikai trīs (Jāņa ģimene no Raiskuma). Veci ļaudis un nespējnieki uzskaitīti vien 
1759. un 1781. gadā, tad pat atsevišķi dots zēnu un meiteņu skaits, bet pārējos 
18. gs. dokumentos zēni un meitenes ierakstīti vienā ailē, un viņu dzimums 
nosakāms pēc vārda.

limbažu pilsmuižas apdzīvojuma struktūra

Limbažu pilsmuižas pamatu veidoja 15 ciemi, kas aizņēma apvidu uz 
rietumiem no Limbažu Lielezera, Dūņezera un Lādes ezera, bet vairāki ciemi 
atradās arī šo ezeru austrumpusē. Pilsmuižai tāpat piederēja dažas viensētas. 
Ciemi bija atšķirīga lieluma, dažu vēsture liecina, ka patiesībā tiem formāli bija 
pievienoti citi nelieli tuvējie ciemi, kas laika gaitā bija gandrīz iznīkuši un faktiski 
eksistēja savrupas sētas veidolā. 

Par Limbažu pilsmuižas iedzīvotāju izvietojuma un apsaimniekoto sētu 
skaita pamatu var izvēlēties 1688. gada revīzijas datus. Tad pilsmuižai piederēja  
81 apdzīvota saimniecība, Ģerķīšu un Rēzmuižas pusmuiža, kā arī Ālena muiža 
ar 10 sētām, bet viena Lemskules ciema un viena Urakšu ciema (vēlāk Urkaži) 
sēta bija piešķirta Limbažu mācītājmuižai. Jautažu ciemā (Götisch Dorff) bija 
arī divas postažas – Meschie Kaipau un Karne, bet to zemi izmantoja divas 
kaimiņu sētas, kam šī zeme beigu beigās tika pievienota. Revīzijā tāpat fiksēta 
Rēzmuižas pusmuižai piederoša neapbūvēta tā sauktā Erlus kroga vieta, kas 
atradās pie ziemas ceļa. Ciemos vidēji bija piecas sētas, taču astoņi ciemi bija 
mazi – ar divām trim saimniecībām. Lielākais ar 11 sētām bija Kakažu ciems, 
kas atradās blakus Limbažu pilsētai – uz rietumiem no tās. 
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Limbažu pilsmuižas ciemi 18. gs. pirmajā pusē: 1 – Upēni; 2 – Uteļciems; 
3 – Kakemoize; 4 – Igate; 5 – Viekaži; 6 – Kakaži; 7 – Sārciems; 8 – Muda; 9 – Jautaži;

10 – Lemskule; 11 – Ģerķīši; 12 – Urakši; 13 – Rēzciems; 14 – Paldaži; 
15 – Viekuļciems; I – Limbažu pilsmuiža; II – Limbažu mācītājmuiža; III – Ālena muiža

1710.–1711. gada mēra epidēmijā Limbažu apkārtne stipri cieta, tāpēc no 
78 zemnieku saimniecībām (neskaitot Ālena muižu), kas 1722. gadā piederēja 
Limbažu pilsmuižai, apdzīvotas bija tikai 34 (43,6%).11 Vēl deviņas sētas bija 
piešķirtas Limbažu mācītājmuižai, to skaitā septiņas, kas 1688. gadā un arī vēlāk, 
līdz Lielajam mērim, bija pilsmuižas daļa, tomēr četras mācītājmuižas sētas 
bija neapdzīvotas. Pāris mazāko ciemu – Upēnu ciems un tā sauktā Ģerķīšu  
muiža – bija pilnīgi tukši, citos pastāvēja pārsvarā viena divas sētas. Kakažu 
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Rīgas pilsētas Limbažu, Lādes un Viļķenes muižas robežu karte, 1681.–1729. gads. 
Fragments. Centrā Limbažu Lielezers, uz ziemeļiem no tā (pie Dūņezera dienvidu gala) 

Kakažu ciems, uz austrumiem no Kakažu ciema Limbažu pilsēta un baznīca. 
LVVA, 2909. f., 1. apr., 613. l.

ciemā bija apdzīvotas vairs tikai četras saimniecības, tikpat arī Paldažu ciemā, 
taču pēdējais bija vairāku mazu ciemu un dažu savrupu sētu apvienojums. 

Ālena muižā no kādreizējām 10 saimniecībām pastāvēja sešas, bet vēl vienā – 
Rehsit sētā – mitinājās kāds pavecs un slimīgs vīrs ar ģimeni, uzraugot tur vēl 
palikušo klēti un riju.

Visas tukšās saimniecības tomēr nebija gluži pamestas. Daļu postažu 
zemes apsēja citi zemnieki – pārsvarā tā paša ciema saimnieki. Noprotams, ka 
vairākumā gadījumu tā bijusi zemnieku pašdarbība, jo 1722. gada vaku grāmatā, 
piedraudot ar sodu un konfiskāciju, norādīts, ka turpmāk tukšajās zemēs neviens 
nedrīkstēs neko sēt bez pilsmuižas amtmaņa ziņas un atļaujas. Piebilsts, ka nav 
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nekādu cerību postažas drīzumā atjaunot, tādēļ postažu zemes izmantošana 
būtu jāatbalsta, tomēr tā, lai par tās lietošanu tiktu maksātas nodevas.12 

Paldažu ciema 1/4 arkla lielās Ropesemm postažas zemi izmantoja vairākas 
saimniecības. 1722. gadā tur vēl bija saglabājusies veca pirts, kurā mitinājās 
Paldasch sētas Jespera puskalps Kazimirs. Gan Kazimirs, gan Paldažu ciema 
Balgalw saimnieks Pēteris un Viekažu ciema Pilzum Jāņa kalps Jānis bija apsējuši 
daļu Ropesemm zemes ar rudziem, miežiem un liniem.13 Dažkārt uz laiku bija 
apdzīvotas vēl dažas citas postažas, ja tur bija saglabājušās kādas būves (pirts vai 
rija), taču parasti iemītnieki bija veci ļaudis vai nespējnieki, kuri zemi faktiski 
neapstrādāja un līdz ar to nemaksāja muižai ne nodevas, ne arī pildīja klaušas.

Igates ciema tukšo Iggas saimniecību 1735. gadā par 3 Alberta dālderiem 
nomāja dzirnavnieka Graija (Gray) atraitne, taču viņa varēja to nomāt līdz 
laikam, kad par saimnieku tur vēlēsies apmesties kāds zemnieks.14

Pamazām postažas tika atjaunotas. 1722. gadā Limbažu pilsmuižā, neskai- 
tot mācītājmuižu un Ālena muižu, bija 34 darbojošās saimniecības, bet  
1726. gadā – 38, 1729. gadā – 40, 1735. gadā – 44 un 1742. gadā – 46. Atjaunot-
nes process gan bija nedaudz komplicētāks, jo vienlaikus pāris apdzīvoto Kakažu 
ciema sētu tika likvidētas, to zemi pievienojot pusmuižai, bet Sārnišciema 
Sigesur mājas līdz 1735. gadam izmira. 

Pavisam līdz 1742. gadam tika atjaunotas 15 postažas un trīs saimniecības 
izzuda. Ne pārāk lielā laika atstarpe starp pilsmuižas revīzijām, kuru laikā tika 
sastādītas jaunas vaku grāmatas, ļauj spriest, kas bija tie, kas kā jauni saimnieki 
uzņēmās postažu atjaunošanu. 

Astoņos gadījumos par saimniekiem kļuva agrākie kalpi. Pie šās pašas grupas 
var pieskaitīt vēl divas personas, kas ar ģimenēm pirms tam bija dzīvojušas pie 
saviem brāļiem – saimniekiem, tātad arī faktiski bija kalpi. No saimnieku kārtas 
nāca Igates ciema Iggas sētas Pēteris – viņš bija Sārnišciema Laulken saimnieka 
dēls. Kakemoizes jeb Beķerciema Ergesem Juris bija ienācējs no cita, tuvāk 
nenorādīta novada, Upenciema Uppen Pēteris – ienācējs no Valgas apkārtnes 
Sangastes muižas (ienācis Limbažos ap 1715. g.), bet vēl divu saimnieku izcelsmi 
nav izdevies noskaidrot. Septiņos gadījumos jaunie saimnieki bija dzīvojuši tajā 
pašā ciemā, kurā atradās atjaunojamā postaža.

Ceļš līdz saimnieka statusam bija dažāds. Mudas ciema Zukaus sētā  
1722. gadā saimnieks bija Indriķis, kuram ar saimniekošanu īsti neveicās, 
tādēļ tur par saimnieku tika iecelts Kakažu Westeneeck saimnieks Mārtiņš, jo 
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Westeneeck mājas bija paredzēts pārveidot par lopu muižu. Pēc saimnieka vietas 
atstāšanas Indriķis ar nepilngadīgajiem bērniem turpināja dzīvot Zukaus sētā, 
bet dēli Jānis un Krists, sasniedzot pilngadību, devās strādāt kaut kur citur – 
acīmredzot par kalpiem. 1742. gadā bija atjaunotas Mudas ciema līdz tam tukšās 
Daniel Burtneek mājas, un par to saimnieku bija kļuvis Indriķa dēls Jānis. Pie 
Jāņa tagad dzīvoja gan viņa vecāki, gan brāļa Krista ģimene, kas vēlāk tomēr 
pārcēlās uz kādām citām mājām.

Jautažu ciema Kahrne Jānis vismaz līdz 1726. gadam bija tā paša ciema Penne 
sētas saimnieka un stārasta Jāņa puskalps, taču ar ģimeni – sievu un pieciem 
1,5–15 gadu veciem bērniem – dzīvoja Kahrne postažā, kur vēl bija saglabājusies 
veca rija un pirts. Pilsmuižas revidentu spriedums bija – tā kā Jānim ir daudz un 
gandrīz pieauguši bērni, viņam jādod apsaimniekošanā šī vai kāda cita zeme.15 
1729. gadā Jānis jau bija Kahrne saimnieks, bet vēl uz diviem gadiem brīvs no 
nodevām. Muižas pārvaldnieks revidentiem gan norādīja, ka Jānim ir tikai pirts, 
kur dzīvot, tādēļ pēc vecā stārasta (Penne saimnieka) nāves viņš būtu pārceļams 
uz Penne sētu, tomēr tika izlemts skatīties, kā veidosies apstākļi.16 Penne māju 
saimnieks nodzīvoja vēl vismaz līdz 1735. gadam, tādēļ Kahrne Jānis tā arī 
palika turpat. 1742. gadā saimniekošanu bija pārņēmis viņa dēls Pēteris (Jānis 
tobrīd bija 55 gadus vecs), taču nākamās revīzijas laikā 1751. gadā saimnieks 
atkal bija Jānis, bet Pētera tālākās gaitas nav zināmas. Penne sētā par saimnieku 
kļuva vecā stārasta znots Brediķis.

Rēzciema Puhlzeem postažā 1730. gadu pirmajā pusē par saimnieku ienāca tā 
paša ciema Pulke sētas kalps Brediķis. Muiža gan bija noteikusi, ka, ja Brediķis 
no 1735. gada Jēkabiem nespēs pildīt viņam noliktos pienākumus pret muižu, 
viņam sēta būs jāatstāj un jāiet pie cita saimnieka par kalpu.17 Sētas vēsture 
tomēr rāda, ka šajās mājās turpināja saimniekot arī Brediķa dēls Mārtiņš un 
mazdēls Ādams, tomēr Ādams nezināmu iemeslu dēļ ap 1800. gadu mājas atstāja 
un turpmāk strādāja par kalpu. 

Mudas ciema līdz tam tukšo Rentzken sētu piemitņu statusā 1735. gadā 
apdzīvoja Pētera un Babas ģimene ar pieciem bērniem. Pirms tam Pēteris bija 
kalps Kakažu ciema Schleike mājās un acīmredzot bija vēlējies sākt patstāvīgu 
saimniekošanu, taču kāda negadījuma dēļ bija kļuvis gandrīz darba nespējīgs, 
tādēļ tika nolemts raudzīties, vai, bērniem paaugoties, būs iespējams atstāt Pēteri 
par saimnieku vai tomēr viņa ģimene būs jāsadala starp citiem saimniekiem, 
ko būtu nepieciešams pabalstīt ar darbaspēku.18 Pēc 1742. gada vaku grāmatas 
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redzams, ka sētā tomēr ir ienācis jauns saimnieks – agrākais Paldažu ciema 
Ropesemm kalps Mārtiņš.

Sārciema Laulken saimnieka Brediķa dēls Pēteris bija apņēmies kļūt par 
namdari. Viņa mācības apmaksāja Limbažu pilsēta, tādēļ pēc amata apgūšanas 
viņam bija ierādāma piemērota zeme (saimniecība), kur viņš varētu strādāt kā 
Limbažu muižas namdaris.19 1742. gadā viņa ģimene atrodama līdz tam tukšajās 
Igates ciema Iggas mājās, tomēr no 1748. gada tur jau saimniekoja kāds cits – 
Miķelis, bet Pētera ģimene (ja vien tā nav vārdu sakritība) bija pārcēlusies uz 
Uteļciema Masse Gribul sētu.

Saimnieku–ienācēju piemērs ir Kakemoizes ciema Ergesemm Juris. Būdams 
svešinieks, viņš nevarēja būt drošs, ka varēs palikt apsaimniekotajās mājās, jo 
muiža rēķinājās, ka viņu varētu pieprasīt atpakaļ agrākais dzimtkungs,20 tomēr 
nākamās vaku grāmatas rāda, ka gan viņš, gan vēlāk viņa dēls Pēteris turpināja 
saimniekot Ergesemm sētā. 1751. gadā saimnieks bija jau kāds Andrejs, kura 
radniecība ar Juri un Pēteri nav zināma.

Starp cita rakstura ziņām, ko satur 18. gs. pirmās puses vaku grāmatas, 
minams gadījums Kakemoizes ciema Skuddel mājās. 1729. gadā starp saimes 
ļaudīm reģistrēts arī Poļu Vidzemē dzimis 14 gadus vecs puisis Jānis, kuru 
Skuddel saimnieks Bēcis, pats būdams dzimtcilvēks, par 2 dālderiem un 1 pūru 
auzu (“kā tas te visiem zināms”) nopircis no kāda Smoļenskas pulka krievu 
virsnieka.21 Jānis minēts vēl 1735. gada vaku grāmatā, taču, šķiet, 1737. gadā 
aizbēdzis.

Lielākas pārmaiņas Limbažu pilsmuižā notika starp 1742. un 1751. gadu, 
kad tika atjaunotas 10 saimniecības un apdzīvoto sētu skaits sasniedza 56, 
bet vēl divas sētas pilsmuiža ieguva atpakaļ no mācītājmuižas. Šķiet, kāda 
“kampaņa” notikusi tieši ap 1750. gadu, jo lielākajai daļai jauno saimnieku 1751.– 
1753. gadā, beidzoties atbrīvojumam no nodevām un klaušām, vajadzēja 
sākt pildīt saistības pret muižu. Kopš iepriekšējās revīzijas bija notikušas arī 
ievērojamas pārmaiņas ģimenēs, līdz ar to ģimeņu vēstures izsekošana ir stipri 
apgrūtināta. Šā iemesla dēļ vairāk vai mazāk droši ir izdevies noskaidrot tikai 
dažu atjaunoto sētu saimnieku izcelsmi. 

Kakemoizes ciema otrās Laulken sētas saimnieks Lauris bija nācis no tā paša 
ciema Skuddel mājām, kurās viņš, nomainot tēvu, bija saimniekojis vismaz no 
1735. gada. Liekas, ka Skuddel mājās Laura vietā bija stājies viņa brālis Andrejs. 
Kakažu ciema Drogge saimnieks Brediķis, šķiet, bija Viekažu Zarling saimnieka 
Ērmaņa brālis. Viekuļciema Wieckull sētas Bēcis (Pätsch) pirms tam strādāja 
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par kalpu pie tā paša ciema Tenne māju saimnieka Mārtiņa. Jau 1735. gadā cits 
Mārtiņa kalps Ērmanis bija kļuvis par saimnieku Viekuļciema Marcus sētā, bet 
pašās Tenne mājās 1751. gadā saimniekoja kāds Indriķis, kura radniecība ar 
Mārtiņu nav zināma – ar lielu nedrošību var pieņemt, ka viņš bija Mārtiņa znots.

Līdz nākamai – 1759. gada revīzijai Limbažu pilsmuižā dažādos ciemos bija 
atjaunotas četras postažas, tajā pašā laikā divas Kakažu ciema un viena Rēzmuižas 
sēta bija izzudusi (divas no iznīkušajām saimniecībām bija pastāvējušas neilgu 
laiku), bet vēl viena saimniecība atgriezta mācītājmuižai. Tomēr svarīgākās 
bija pilsmuižas teritoriālās pārmaiņas. 1754. gadā Rīgas rāte veica apmaiņu 
ar Johanu Kristofu Kampenhauzenu, kuram bija ieķīlātas vairākas apkārtējās 
muižas. Limbažu pilsmuiža ieguva Ārciema Stecklem jeb Kischke krogu, Ķipēnu 
muižas Ekes ciemu ar trim sētām, kā arī Katvaru muižas Lauterbach viensētu, 
savukārt Limbažu pilsmuižas Upēnu ciems ar divām apdzīvotām un vienu 
tukšu sētu, Skujesem viensēta, kā arī Ālena muiža un tās saimniecības turpmāk 
piederēja Katvariem.22 Vēl Paldažu ciema Ropesemm sēta bija pievienota  Lādes 
muižai, taču tas zināmā mērā bija “iekšējs” pārkārtojums, jo Lādes muiža bija 
daļa Limbažu stārastijas. Šo pārmaiņu rezultātā Limbažu pilsmuižai 1759. gadā 
piederēja 59 zemnieku saimniecības, no citiem īpašumiem – Sleikas, Lemskules 
un Ekes pusmuiža, kā arī četri krogi.

Turpmākās pārmaiņas bija nelielas. Līdz 1773. gadam bija atjaunotas divas 
postažas, taču izmira Viekuļciema Marckus sēta, kas 1781. gadā jau atkal 
bija apdzīvota. Bija atjaunota vēl viena sena sēta, bet Rēzciemā, kur postažu 
vairs nebija, izveidota jauna saimniecība, kuras nosaukums bija “Vecstārasts” 
(Wetzstarost). 1791. gadā šāda mājvārda vairs nav, iespējams, mājas bija 
pārdēvētas par Stiepnek Rehse. Visbeidzot līdz 1791. gadam tika atjaunota 
Uteļciema Kasack postaža, kas bija stāvējusi tukša kopš Lielā mēra, bet Paldažu 
ciema Paldasch sēta – pieskaitīta Lādes muižai. Rezultātā  Limbažu pilsmuižā 
pastāvēja 63 zemnieku saimniecības, trīs pusmuižas un nu jau pieci krogi.

Var rezumēt, ka no tām 78 zemnieku sētām un postažām, kas 1722. gadā 
piederēja Limbažu pilsmuižai, nepārtraukti vismaz līdz 18. gs. beigām bija 
apdzīvotās 30 sētas (divas no tām nokļuva citas muižas pakļautībā), 29 postažas 
dažādā laikā tika atjaunotas un tāpat pastāvēja līdz gadsimta beigām un ilgāk, 
deviņu sētu un postažu zeme tika pievienota pusmuižām, divas saimniecības 
iznīka (vienas zeme piedalīta citam zemniekam, otras, šķiet, Sleikas pusmuižai), 
vēl par trim postažām ziņu pārtrūkst (ticamāk, piedalītas citām zemnieku 
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saimniecībām), bet Zimmel viensēta un Uteļciema Pellade sēta tā arī palika 
tukša vismaz līdz 1791. gadam (pēdējā 19. gs. sākumā jau bija apsaimniekota). 

Kakažu ciems un pusmuižas

Kakažu ciems jau kopš 16. gs. bija viens no lielākajiem Limbažu pilsmuižas 
ciemiem. Tas atradās Dūņezera dienvidrietumu krastā, tagadējās Ozolaines 
teritorijā un Limbažos – Viļķenes ielas apkārtnē. Spriežot pēc kartogrāfiskā 
materiāla un citiem avotiem, 17. gs. beigās Kakažos bija 11 saimniecības, kuru 
dzīvojamās ēkas lielākoties bija izvietotas Limbažu–Šķirstiņu ceļa labajā pusē 
un veidoja rindu ciemu, bet ciema tīrumi pletās abpus ceļam. Ciema ziemeļgalu 
iezīmēja “Ķaukulis” (Kaukell) un “Droģis” (Drog/Drogge) starp tagadējām 
Ozolnieku mājām un ezeru, bet dienvidgalu – Mālandu un Bunku māju grupa 
iepretī Dūņezera pašam dienvidu galam.

 Pēc Lielā mēra no agrākajām 11 saimniecībām pastāvēja vairs tikai četras, 
1722. gada rakstībā – Kaukel, Schleike, Westeneeck un Mahland Danjel. Heyduck 
un Drogge postažas zemi vismaz kādu laiku izmantoja kaimiņu saimniecības. 
Par pārējām ciema saimniecībām, kas pēc Lielā mēra bija palikušas tukšas 
(Kakaisch, Hansken Bunck, Ahsken Bunck, Mahland Bunck, Daniel Bunck), līdz 
1735. gada revīzijai nav nekādu komentāru, izņemot to, ka tās ir postažas, bet 
1742. gadā norādīts, ka to zemi lielākoties apstrādā muiža. 

Kaukel sēta Kakažu ciemā bija vienīgā, kas pēc mēra – vismaz kopš  
1722. gada – nepārtraukti bija apdzīvota visu 18. gadsimtu. Mahland Danjel 
vai vienkārši Mahland sēta vaku grāmatās un Limbažu draudzes metrikās 
dievgaldnieku sarakstos figurē līdz 1755. gadam, bet 1759. gada vaku grāmatā 
kopā ar citām ciema postažām raksturota kā “tukša kopš mēra,” kaut gan bija 
pamesta tikai pirms dažiem gadiem. Ap 1750. gadu bija mēģinājums atjaunot 
Mahland Bunck saimniecību, taču arī šī sēta pastāvēja tikai līdz 1755. gadam un 
pēc tam minēta kā tukša. Ap 1750. gadu tika atjaunota Drogge saimniecība, kas 
kopā ar Kaukel sētu turpmāk pārstāvēja agrāko Kakažu ciemu, bet uz pārējās 
ciema zemes pakāpeniski tika izveidota pusmuiža.

Pusmuižas iedīglis bija ½ arkla lielās Westeneeck mājas, kas kaut kad pēc 
1688. gada bija sadalītas uz pusēm, bet 1722. gadā viena no pušelnieku sētām 
bija tukša. Atlikušo 1/4 arklu apsaimniekoja Mārtiņš, taču muižai jau bija nodoms 
Westeneeck vietā izveidot lopu muižu (Vieh-Höffchen) un Mārtiņu pārcelt par 
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saimnieku Mudas ciema Zukaus sētā (sk. iepriekš). 1726. gadā šī iecere jau bija 
īstenota. No Ālena muižā nojauktas kūts materiāliem bija uzcelta divdaļīga kūts, 
bet no veciem laikiem tur vēl atradās rija, kurā dzīvoja un muižiņu uzraudzīja 
bijušais Westeneeck sētas piemitnis Jānis ar sievu un meitu.23 Līdz 1735. gadam 
muižiņā bija uzbūvēts jauns laidars, vecajai rijai klāt piebūvēts jauns spārns, bet 
agrākā kūts un kāda maza klētiņa kā nederīga bija nojaucama.24

Nākamo lopu muižai pievienoja Schleike saimniecību. 1726. gadā tās 
saimnieks Jānis lietoja gabalu tukšo Heyduck māju zemes, jo daļa viņa paša 
zemes atradās tālu; Jānim tika atļauts to darīt arī turpmāk ar nosacījumu, ka, 
atjaunojot Heyduck mājas, viņam šis zemes gabals būs jāatstāj.25 Nezināmu 
iemeslu dēļ Jānis ar laiku savu saimniecību sašaurināja, un 1735. gadā viņš 
minēts tikai kā Schleike māju iedzīvotājs, kurš nodarbināts par kalpu Westeneeck 
lopu muižā, visbeidzot arī pašas Schleike mājas 1742. gadā reģistrētas kā 
pievienotas lopu muižai. 

Starp 1759. un 1773. gadu lopu muižai pievienoja arī Heyduck postažu.  
1791. gada vaku grāmatā norādīts, ka lopu muižai pieder bijusī Heyduck, 
Schleicke un Westneck zeme. Šīs trīs kādreizējās Kakažu ciema saimniecības 
bija veidojušas kompaktu māju grupu Kakažu ciema ziemeļdaļā (vēlākās 
Mežmuižas apkārtne), vēl tālāk uz ziemeļiem atradās tikai Drogge un Kaukel 
sēta, kas aizvien palika zemnieku zemes daļā. Lai gan lopu muižas pamats bija 
Westeneeck saimniecība, 1791. gadā pēc Schleicke mājvārda bija nostiprinājies 
jauns nosaukums – Sleikas pusmuiža (Schleicke Hoflage). 

Rezultātā kādreiz paprāvais ciems bija faktiski beidzis pastāvēt, precīzāk – 
pastāvēja vairs tikai viena, vēlāk divas saimniecības ciema nomalē. Jādomā, ka 
ciema zemi, kas pēc Lielā mēra bija palikusi tukša, muiža apzināti turēja rezervē, 
plānojot turpmākās saimnieciskās aktivitātes.

Pavisam Limbažu pilsmuižai 18. gs. beigās piederēja četras lopu muižas jeb 
pusmuižas. Sleikas pusmuižā atradās kūts, krusta rija, šķūnis, dzīvojamā māja 
kalpotājiem un vēl viena māja karavīriem (Quartierhaus) zem viena jumta 
ar vāgūzi un stalli. Ekes pusmuižas apbūves kompleksu veidoja laidars, divas 
dubultrijas un šķūnis, bet Stecklem pusmuižas kompleksu – laidars, dubultrija, 
šķūnis. Pēdējie divi bija īpašumi, ko Limbažu pilsmuiža bija ieguvusi maiņas 
ceļā. Ceturtā pusmuiža bija Vangenberga (vēlāk Vangmuiža; 3 km uz rietumiem 
no Limbažu pilsētas, tagadējo “Induļu” un “Jauninduļu” apkārtnē), kas izveidota 
jaunā vietā 18. gs. beigās. Tās kompleksu veidoja krusta rija, kūts, klēts un 
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Limbažu pilsmuižas 1751.–1752. gada iedzīvotāju revīzija. 
LVVA, 1392. f., 1. apr., 498. l., 94. o.p., 95. lp.
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dzīvojamā māja kalpotājiem.26 Vangenbergas pusmuižai bija saistība ar agrāko 
Kakažu ciemu – tās vajadzībām izmantoja ne vien zemi pusmuižas tuvumā, bet 
arī tukšo zemi Kakažu ciema dienviddaļā, ko savulaik bija aizņēmusi Bunku un 
Mālandu māju grupa.

Limbažu pilsmuižā 18. gs. 50. gadu beigās uz divu tukšu Lemskules ciema 
sētu pamata (līdz tam to zeme bija piešķirta mācītājmuižai) bija izveidota vēl 
viena pusmuiža, taču gadsimta beigās tā pievienota Stecklem pusmuižai. Vēl 
jāpiebilst, ka pēc Lielā mēra vairs nepastāvēja divas agrākās pusmuižas – Ģerķīši 
un Rēzmuiža, kas kļuva par nelieliem ciemiem ar pāris zemnieku saimniecībām, 
kaut arī šīs vietas turpināja dēvēt par muižu – Hof. 

iedzīvotāju skaits

1688. gada arklu revīzijā Limbažu pilsmuižas saimniecībās kopā ar 
mācītājmuižu un Ālena muižu bija reģistrēti 477 vīrieši, to skaitā 287 – 15 un 
vairāk gadus veci, 190 – 0–14 gadus veci. Pieņemot, ka tā bija puse iedzīvotāju 
skaita (t.i., pierēķinot sievietes), iedzīvotāju kopskaits teorētiski varēja būt 
954 personas. 1722. gadā tajā pašā teritorijā reģistrētas 433 personas, tātad 
salīdzinājumā ar 1688. gadu iedzīvotāju skaits bija samazinājies vairāk nekā par 
pusi jeb par 54,6 procentiem. Tiesa, 1688. gada dati nerāda situāciju, kāda bija 
īsi pirms Lielā mēra, jo līdz tam laikam populāciju varēja ietekmēt gan dabiskais 
pieaugums, gan demogrāfiskajai kustībai nelabvēlīgi apstākļi – neraža un bads, 
kas 1695.–1697. gadā skāra Vidzemi; no otras puses, 1722. gada dati atspoguļo 
situāciju apmēram 10 gadu pēc Lielā mēra, kad droši vien jau bija notikusi kaut 
neliela iedzīvotāju ataudze. 

Pēc J. Bērziņa datiem, kas balstās mācītāju un muižnieku 1712. gada 
ziņojumos par mēra nodarīto postu, Limbažu draudzē tūlīt pēc mēra reģistrēti 
853 iedzīvotāji, bet miruši bija 2935, tātad iedzīvotāju skaits bija samazinājies 
par 77,5 procentiem. Atsevišķi Limbažu pilsmuižā kopā ar mācītājmuižu dzīvi 
bijuši 261, miruši – 1041, līdz ar to iedzīvotāju skaits bija samazinājies par 80 
procentiem.27 J. Bērziņa datos tomēr konstatējamas neatbilstības. Summējot 
skaitļus par katru atsevišķu Limbažu draudzes muižu, redzams, ka visā draudzē 
pēc mēra dzīvi bijuši 911, bet miruši 2916  jeb 76,2% iedzīvotāju, kas gan būtiski 
neatšķiras no J. Bērziņa aprēķiniem, tomēr vienā – Rūstužu muižā – J. Bērziņa 
uzdoto 88,6% mirušo vietā iegūstam tikai 58,5% (dzīvi 83, miruši 117).
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Ar nedaudz atšķirīgiem skaitļiem par situāciju pirms un pēc mēra operēja 
Dz. Liepiņa, tomēr arī viņa nonāca pie līdzīga rezultāta, proti, draudzes 
iedzīvotāju skaits bija samazinājies par 76,6 procentiem.28 Tiesa, Dz. Liepiņa 
šaubījās, vai 1712. gada dati par situāciju tūlīt pēc mēra ir pietiekami objektīvi, 
jo no 1715. gada revīzijas ziņām izriet, ka triju gadu laikā Vidzemes latviešu 
daļā iedzīvotāju skaits dabiskā pieauguma ceļā it kā bija pieaudzis par 28,9% 
(Limbažu draudzē pat par 50%), bet, ņemot vērā arī mehānisko pieau- 
gumu – par 36,9%, līdz ar to 1712. gadā fiksētais zemnieku skaits tomēr uzskatāms 
par samazinātu.29 Izmantojot Dz. Liepiņas minētos skaitļus, var secināt, ka  
1715. gadā salīdzinājumā ar situāciju pirms mēra Limbažu draudzē bija palikuši 
35,2%, 1724. gadā – 37,9% iedzīvotāju. 

Limbažu pilsmuižas vaku grāmatas un citi dokumenti ļauj izsekot iedzīvotāju 
skaita atjaunošanās gaitai 18. gs. garumā. Korektākam salīdzinājumam atmetami 
dati par Limbažu mācītājmuižas saimniecībām (ziņas par tām nav pilnīgas), 
kā arī par Umurgas draudzei piederošo Ālena muižu, kas jau 18. gs. 20. gados 
tika iznomāta, bet gadsimta otrajā pusē pievienota Katvariem. Citas minētās 

Tabula
Limbažu pilsmuižas iedzīvotāju skaits 18. gadsimtā✳

Gads
Saimnieki Darbspējīgie Veci ļaudis

Bērni Kopā
vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev.

1722 30 30 47 41 10 13 166 337
1726 35 35 56 52 5 10 194 387
1729 38 38 76 60 6 11 191 420
1735 41 41 100 87 4 10 163 446
1742 46 45 104 107 9 19 220 550
1751 62 59 108 91 272 592
1752 55 52 126 112 314 659
1759 59 59 149 123 20 26 149 + 168 753
1773 70 65 171 177 287 770
1781 60 61 181 199 19 18 228 + 193 959
1791 63 63 248 252 377 1003

✳ Saimnieku skaits tabulā sniegts pēc vaku grāmatās un citos dokumentos sniegtā kopsavilkuma, 
vairāku apstākļu dēļ tas var neatbilst attiecīgā laika saimniecību skaitam.
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pilsmuižas teritoriālās pārmaiņas varam atļauties ignorēt, jo īpašumu apmaiņa 
apdzīvoto sētu skaita ziņā bija līdzvērtīga, līdz ar to iedzīvotāju kopskaitu tā 
ietekmēja nebūtiski. No mācītājmuižas saimniecībām tomēr pierēķināsim 
Viekuļciema Tenne sētu, kas deva mācītājmuižai klaušiniekus, taču nodevas 
maksāja pilsmuižai, tādēļ dati par tās iedzīvotājiem iekļauti vaku grāmatās. 
Jāņem vērā, ka izmantotajos avotos nav norādīti iedzīvotāji, kas pastāvīgi dzīvoja 
pilsmuižas centrā, ļoti nepilnīgi ir dati par brīvajiem ļaudīm, tādēļ pilsmuižas 
iedzīvotāju absolūtais skaits paliek nezināms.

Iedzīvotāju skaita pārmaiņas apkopotas tabulā un uzskatāmāk kopā ar 
Limbažu stārastijai piederošās Viļķenes muižas datiem atainotas attēlā šajā 
lappusē. Redzams, ka līdz 18. gs. vidum un faktiski arī vēlāk iedzīvotāju skaits 
pieaudzis diezgan vienmērīgi. Pēc Dz. Liepiņas datiem,  starp 1715. un 1724. 
gadu Limbažu draudzē pieaugums bijis par 107 cilvēkiem, no kā 57 devis 
dabiskais, bet 50 – mehāniskais pieaugums, ienācēju vidū 13 bija vidzemnieki, 
24 igauņi, viens kurzemnieks, septiņi lietuvieši un pieci nezināmi.30 No tiem 
1722. gada Limbažu stārastijas vaku grāmata uzrāda 21 ienācēju jeb svešinieku 
– divas neprecētas personas, kā arī četras ģimenes ar 11 bērniem. Visi ienācēji 
bija apmetušies Limbažu pilsmuižas sētās (ieskaitot mācītājmuižu un Ālena 
muižu), bet Viļķenē un Lādes muižā, kas bija Limbažu stārstijas daļa, nav 
reģistrēts neviens svešais. Diemžēl Limbažu vaku grāmatā nav norādes par 
ienācēju izcelsmi. 

Limbažu un Viļķenes muižas iedzīvotāju skaits 18. gadsimtā
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Mehāniskā kustība vērtējama uzmanīgi, jo lielākā daļa svešinieku acīmredzot 
bija bēgļi, kas nāca no citiem mēra skartiem novadiem, attiecīgi bēgļu gaitās 
varēja būt devušies arī kādi limbažnieki, līdz ar to ienācēju skaits ne vienmēr 
atbildīs mehāniskās kustības devumam iedzīvotāju skaita pieaugumā. Šķiet, ka 
Limbažu pilsmuižas iedzīvotāju kopumu svešinieki vairāk ietekmēja pirmajā 
desmitgadē pēc mēra, jo vēlāk ziņas par ienācējiem gan ir, taču nedaudz.

Neraugoties uz stabilo pieaugumu, Limbažu draudzes un attiecīgi arī Limbažu 
pilsmuižas iedzīvotāju skaita atjaunošanās salīdzinājumā ar citām Vidzemes 
draudzēm notika lēnāk – 1744. gadā Rīgas apriņķa draudzēs iedzīvotāju 
skaits vidēji bija sasniedzis 82% pirmsmēra populācijas līmeņa, bet Limbažu  
draudzē – tikai 50%, kas aiz Vecsalacas draudzes (41%) bija otrs sliktākais 
rādītājs, tajā pašā laikā kaimiņos – Umurgas draudzē – tas bija 69%,31 taču bez 
papildu izpētes nav nosakāms, kādu apstākļu dēļ veidojās šāda atšķirība.

Attēlā var vērot iedzīvotāju skaita lēcienu starp 1751. un 1752. gadu, kam 
izskaidrojums atrodams 1751.–1752. gada dokumenta sastādīšanas īpatnībās, 
atklājot daudzus nereģistrētus iedzīvotājus (sk. avotu apskatu). Tomēr arī 
papildinātais 1752. gada saraksts nav pilnīgs, jo tajā nav uzskaitīti veci ļaudis, 
izņemot dažus saimniekus, kas bija sasnieguši nosacīto vecu ļaužu slieksni – 
60 gadus, kā arī nemaz nav sniegti dati par piecām zemnieku sētām un diviem 
krogiem, kuros pēc 1751. gada saraksta ziņām dzīvojušas kopā 46 personas. 
Ņemot to vērā, pilsmuižas iedzīvotāju faktiskais skaits 1752. gadā varēja būt 
730–740.

1759. gada vaku grāmatā vecie ļaudis ir iekļauti sarakstā, taču atkal trūkst 
1773. gadā, kas daļēji izskaidro “stagnējošo” iedzīvotāju skaita pieauguma līkni, 
jādomā, ka 1773. gadā iedzīvotāju skaits nedaudz pārsniedza 800. Diemžēl nav 
saglabājušies metriku grāmatu ieraksti par 1760.–1775. gadā mirušajiem un 
dzimušajiem, kas palīdzētu raksturot šā perioda demogrāfisko kustību. 

Līdzīgi arī 1781. gada saraksts satur ziņas par vecajiem ļaudīm, taču viņi atkal 
ignorēti 1791. gadā; pieskaitot iespējamo veco ļaužu skaitu, faktiskais iedzīvotāju 
skaits varēja būt ap 1050. 

Pateicoties tam, ka 1781. gada revīzijā minēts visu iedzīvotāju vecums, var 
izdarīt dažus vispārinājumus. Uzskaitīto iedzīvotāju vidū bija 488 vīrieši un  
471 sieviete, kas īpatsvara ziņā abos gadījumos tuvojas 50%, taču ar pavisam 
nelielu vīriešu pārsvaru. Darbspējīga vecuma iedzīvotāji bija 501 (52,2%),  
bērni – 421 (43,9%), veci ļaudis – 37 (3,9%). 
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Bērnu un vecu ļaužu īpatsvars Limbažu pilsmuižā

Vidējais vecums vīriešiem bija 21,5, sievietēm – 21,9 gadi, bet, ņemot vērā 
tikai 20 un vairāk gadus sasniegušos, attiecīgi 38,9 un 35,6 gadi. Tā kā revīzijā 
reģistrētie vēl kādu laiku dzīvoja, faktiskais vidējais mūža ilgums, spriežot pēc 
novērojumiem citos novados, varēja būt apmēram 15 gadus garāks, t.i., vīriešiem 
ap 55, sievietēm ap 50 gadiem. Arī nelielais vecu ļaužu īpatsvars pieaugušo vidū 
liecina par ne visai garu vidējo mūžu. Gan vīriešiem, gan sievietēm revīzijā 
fiksētais lielākais vecums ir 74 gadi, Limbažu draudzes metriku grāmatā 1776.–
1779. gadā  no 228 mirušajiem tikai četriem vīriešiem un piecām sievietēm 
fiksēts 70 gadu vecums (gadi, iespējams, noapaļoti), vienam vīrietim 78 un 
vienai sievietei 90 gadu vecums.32

Kopskats

Salīdzinājumā ar 1722. gadu Limbažu pilsmuižas iedzīvotāju skaits 18. gs. 
beigās bija trīskāršojies. Ja ticami ir J. Bērziņa apkopotie dati par Limbažu 
pilsmuižas iedzīvotāju skaitu pirms Lielā mēra, tad populācijas agrākais 
līmenis īsti vēl nebija atjaunojies, tomēr bija lielāks nekā 1688. gadā. Spriežot 
pēc dzimstības un mirstības datiem Limbažu draudzes metriku grāmatās, 
pirmsmēra iedzīvotāju skaits tika sasniegts 19. gs. pirmajos gados.
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Pastāvēja tendence atjaunot agrāko apdzīvojumu – zemnieku sētas un 
ciemus, kas visumā izdevās; izzuda vienīgi Kakažu ciems, kura vietā tika 
izveidota pusmuiža. Atjaunojoties agrākajai apdzīvojuma struktūrai, tomēr 
daļu zemes izmantojot pusmuižu vajadzībām, jaunas zemnieku saimniecības 
(izņemot Wetzstarost gadījumu) netika dibinātas, līdz ar to, pieaugot iedzīvotāju 
skaitam, veidojās arī lielākas zemnieku sētu saimes. 1688. un 1722. gadā saimē 
bija vidēji ap 10 cilvēkiem, bet 1781. gadā – 15–16. Vidējais darbspējīgo vīriešu 
skaits saimē 1688. gadā bija 3,1, 1722. gadā – 2,1, bet 1791. gadā – 4,9. 

Mēra epidēmijas izraisītā demogrāfiskā katastrofa radīja situāciju, kad 
katrs, kurš vēlējās (to skaitā arī kalpi), varēja pretendēt kļūt par saimnieku, 
taču regulējošs faktors bija muiža, kas bija ieinteresēta postažu atjaunošanā, 
tomēr primāri sekoja gan pastāvošo saimniecību dzīvotspējai, gan tam, vai šo 
saimniecību darbaspēka resursi var nodrošināt spēju samaksāt nodevas un 
pildīt klaušas. 
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Muntis Auns

schlossgut lemsal / limbaži: bewohner und 
besiedlung nach der grossen pest

Im vorliegenden Artikel werden die Erhöhung der Einwohnerzahl und die 
Wiederherstellung der wüsten Bauernhöfe nach der größten demographischen 
Katastrophe des 18. Jahrhunderts – der großen Pestseuche (1710–1711), die mit der 
Einstellung aktiver Kampfhandlungen auf dem Territorium des heutigen Lettlands im 
Jahr 1710 zusammenfiel, beschrieben.

Obwohl es keine genauen Angaben über die Situation vor der großen Pest gibt, 
liegt die Vermutung nahe, dass infolge der Pestseuche und der Geschehnisse des 
Großen Nordischen Kriege in der Gemeinde Lemsal und dementsprechend im 
Schlossgut Lemsal von der früheren Einwohnerzahl nur ein Drittel oder gar Viertel 
geblieben war. Die Wackenbüchern des Schlossgutes sowie die Einwohnerlisten 
lassen erkennen, dass die Reproduktion der Bevölkerung recht gleichmäßig erfolgte, 
vor allem durch den natürlichen Bevölkerungszuwachs. In der Zeit von den 1720er 
bis 1790er Jahren verdreifachte sich die Einwohnerzahl des Schlossgutes; mutmaßlich 
wurde jedoch die Einwohnerzahl, die es vor der Pest gab, erst etwas später, und zwar, 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts erreicht.

Auf dem Schlossgut gab es zahlreiche wüste Bauernhöfe: von 78 Bauernhöfen 
waren 1722 nur 34 (43,6 %) bewohnt. In einer solchen Situation konnte jeder, der es 
wollte, um den Status eines Bauernwirts bewerben, jedoch lag die Entscheidung beim 
Gutsbesitzer, der zwar an die Wiederherstellung der wüsten Bauernhöfe interessiert 
war, vor allem jedoch die Vitalität der schon bestehenden Bauernhöfe bewertete, um 
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festzustellen, ob diese genügend an Arbeitskräfteressourcen verfügen, um Abgaben 
zu zahlen und Frondienst zu leisten. Die schriftlichen Quellen lassen erkennen, 
dass Bauernwirte in erster Linie verheiratete Knechte wurden, die in der Regel aus 
demselben Dorf stammten, wo sich der zu wiederherstellende Bauernhof befand.

Allmählich wurde die frühere Besiedlungsstruktur wiederhergestellt, jedoch 
wurde von Gutsbesitzern ein Teil des wüsten Landes zur Neugründung von Beihöfen 
genutzt, wodurch sich der prozentuelle Anteil des Bauernlandes reduzierte. Indem 
sich die Größe des Bauernlandes verminderte, die Einwohnerzahl aber beinahe die 
frühere betrug, wurden die Gesinde auf Bauernhöfen umfangreicher. Im Unterschied 
zu 1688 und 1722, wo ein Gesinde durchschnittlich aus 10 Menschen bestand, 
zählte ein Gesinde im Jahre 1781 15–16 Menschen. In einem Gesinde gab es 1688 
durchschnittlich 3,1, im Jahr 1722 – 2,1 und im Jahr 1791 – 4,9 arbeitsfähige Männer.

Die Revision des Schlossgutes Lemsal von 1781 zeigt, dass das Durchschnittalter 
der Männer bei 21,5, bei Frauen aber bei 21,9 Jahren lag. In der Gruppe aber, die 20 
Jahre und älter waren, lag das durchschnittliche Lebensalter bei 38,9 Jahren (Männer) 
und bei 35,6 Jahren (Frauen). Da die in der Revision von 1781 verzeichneten 
Personen noch einige Zeit lang lebten, könnte die faktische Lebensdauer, worauf auch 
Ergebnisse aus anderen Gebieten verweisen, etwa 15 Jahre länger sein, d. h., Männer 
lebten etwa 55 und die Frauen – etwa 50 Jahre.

Schlüsselwörter: Demografie, Beihof, Wackenbuch, Bauernhof.
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