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Rigas vēstures un senatnes pētitaju sabiedriba pastāv

kopš 1834. g. Viņas muzejs nodibinājās tanī pat laikā. Sākumā

niecīgs, tas ir sasniedzis savus tagadējos apmērus pateicoties

sabiedribas biedru un dažu draugu nestiem upuriem.

Pilī, it vienkāršās telpās, muzeju pamazam sastādija. Pēc

tam, kad tas vairākus gadus bija mitinājies Vaļņu ielā, Born-

haupta skolas vienā istabā, muzeju 1857. g. pārvietoja uz no

pilsētas valdes atvēlētām telpām, nodokļu valdes jaunbūvetā
namā. Te muzejs varēja paplašināties, kamēr tas 1890. g. atrada

savu paliekamo vietu šim nolūkam pārbūvētās senākā Doma

klostera telpās, kuras 189fi. g. vel stipri paplašināja. No ta

laika tas saucas

Doma muzejs.

Muzejs it sevišķi uzplauka kopš 1883. g., kad sabiedriba

sarīkoja kultūrvēsturisku izstādi, kura veda gaismā daudzas

līdz tam laikam nepazīstamas kultūras piemiņas un kuraa nu

lielā skaitā saplūda muzejā. Blakus toreizējiem krājumiem sāka

attīstities jauna mākslas rūpniecibas nozare, kas pamazam

izauga par ievērojamāko šādas sugas sakopojumu Latvijā.

Mēs ieejam muzejā no Herdera laukuma.

Priekštelpās

pie sienos pieslieta ir senākās Vilandes ordeņa pils logu arkādes

gipsa nolējums; tāpat no turienes dažas pilam galvas. Tālāk

krāsaino reljefu virs Rigas pils iekšējiem vārtiem: Madonna

ar Jēzus bērnu un Vidzemes ordeņa meistars Volters fon

Flettenbergs — abi no 1515. g. — nolējums. Vēsturiski liel-

gabali un 3 veci baznicu zvani.

Ja kāpjam pa trepēm uz augšu, tad pa labo roku no-

kļūstam Doma muzejā savienoto zinātnisko un viapārderigo
sabiedribu lielajā

sēžu zālē.

Zāle atrodas to vīru portrejas, kam nopelni biedribu labā,

divas marmora piemiņas tāfeles, divi veci Rigas skati no
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1650. gada un divas gleznas no ta paša laika, kas tēlo Rigas
rātes darbibu: likumu atklātu nolaišanu un pilsētas finansu

komisijas, pilsētas kases kolēģijas sēdi. Viena modernaglēzna
rāda tās personas, kuras 1857. gadā bija klāt, kad uzsāka

cietokšņa vaļņu noārdišanas darbus. Vidū uz zirga redzams

toreizējs ģenerālgubernators kņazs Suvorovs-Itaļiskij s.

No sēžu zāles nonāk

II.zālē.

Pa labi no ieejas pie sienas redz vitririās dažādus podnie-
cibas (keramikas) ražojumus, viņu starpā vidus laiku krāsns

podus no 1350.—1400.gadu laikmeta, reljefiski izgreznotus, vis-

vairāk zaļi glazētus renesanses podus un ar zilām figūrām un

lauku skatiem uz balta pamata izrotātus podus — pa lielākai

daļai Holandes ražojumi, ko tāpat kā līdzigi izstrādātas sienu

apšūšanas plates 18. gadu simtenī bieži ieveda Vidzemē. Pie

sienas dažādi koka izdrāzumi: skapji un krēsli no gotiskā un

renesanses laikmeta.

Vidējā vitrinā atrodas mākslas atslēdznieku izstrādājumi

(taf. 3), misiņa izstrādājumi, izdrāzumi no ziloņkaula, dzintara

un koka.

Uz šās vitrinas stāv 8 kuģu muduļi no pagājušā gadu

simteņa vidus. Pie griestiem karājas kara kuģa „Libekas

dūšigais vīrs" no 1728. g., krievu linijas kuģa
zviedru brigas „Kārlis Jānis" un kādas Holandes fregates no

1630. g. muduļi.

Vitrinā pie pretim stāvošās sienas ir izstāditi agrāku laiku

mūzikas instrumenti. Pa kreisi no viņas sevišķi ievērojams

vecu krievu pūšamo instrumentu sakopojums no 18. gadu

simteņa sākuma. Pa labi tā sauktais Napoleona flīģelis no

19. gadu simteņa 1. ceturkšņa.

Virs archeologiskās sāles durvim Rigas pilsētas karogi

no 1676., 1700. un 1723. g. Pedigo ar Krievijas valsts ērgli un

Rigas pilsētas ģerboni pagatavoja sagaidot Pētera Lielā iera-

šanos Rigā.

Mazajā stūra izbūvē redzama Vecrigas aptieka ar

dažādu Rigas aptieku koka un porcelāna trauciņiem un citiem

piederumiem (taf. 2).



Zāles otrā gala ir trepes, kas savieno ar augšējām
izstādes telpām, kuras var apskatit atpakaļ nākot

III.zālē.

kura nosaukta pēc 1901. g. mirušā sabiedribas locekļa Dr. phjjL
Antona Buchholtca, kam sevišķi lieli nopelni Doma muzeja

krājumu ziņā, satur ārkārtigi bagatigos

archeologiskos krājumus.

Viņos sakopoti atradumino visasBaltijasunsakārtotijaunākā
laikā attiecigi ša laika zinātniskam viedokļam. Bagatigi ilu-

strēts, sabiedribas locekļa Dr. M. Eberta zinātniski sastādits

katalogs sniedz pamatigas ziņas par šiem krājumiem.

I. Jaunakā akmeņu laikmeta atradumi

(Skandināvijā: pirms 18. gadu simteņa pr. Kr. dz.).

Atsevišķi atradumi. Skapis 1. Kurzemē: Akmeņa cirvji
ar un bez kāta cauruma, pa lielākai daļai no zaļakmeņa, ari no

porfirita. Svārpsti, kas norāda, ka tie pagatavoti šepat mūsu

zemē. Kalti.

Vidzeme: Cirvji ar kāta caurumu no ta paša materiāla,

svārpsti un šķēpa gali no krama.

Atradumiapdzīvotās vietās. Skapji 1 un 2. Tā sauktās

austrumu dzīves vietu kultūras atradumi (sniedzas no Austrum-

vācijas, Austrum- un Ziemeļskandinavijas, Somijas, Baltijas

pāri Krievijai līdz Sibirijai). Galvenās dzīves vietas Baltijā, pie

upēm un ezeriem, bija: Kunda, Rinukalns, Pērnava, kapu
lauks, Kivisaare pie Vircjārva ezera.

a) Rinukalns. (Kjokkenmoddinger; jaunākā akmeņu laik-

meta vecākā periode). Podu šķēpeles ar bedritem un

ķemmes rotu. Darba rīki no kaula un akmeņa, bultu

gali no krama. Rotas no kustoņu zobiem.

b) Zveinieks. (Laikam gan jaunākā akmeņu laikmeta

jaunākā periode.) Podu šķēpeles kāaugšā. Akmeņa cirvja
fragments, krama šķēpeles, kaula rīki, rota no kustoņu
zobiem.

c) Mūku kalns. Podu šķēpeles, darba rīki
no kaula, divi

akmeņa cirvju fragmenti. Dzirnavu akmeņi.

5
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II. Īstais bronsas laikmets

(18.- 6. gadu simteņi pr. Kr.)

nav līdz šim Baltijā pierādits. Nedaudzie atradumi pierāda
sakaru ar ziemeļa apgabalu (Skandināviju).

Skapis 3. Bronsas cirvis no 15.—14. gadu simteņa, atrakts

Altonā, Kurzemē (Austrumprūsijā bieži sastopams tips), 2

bronsas šķēpa gali no 11.—8. gadu simteņa, no Jaunās muižas

(Krimuldā) un Zlēkas (Ventspils).

III. Vecākais dzelzs laikmets. Periode A-F

(apm. 1. gadu simtenis pr. Kr. — 8. gadu simteņam pēc Kr.).

Skapis 3. Priekškristigais Baltijas dzelzs laikmets (apm.
500 gadus pr. Kr.) ir Baltijas aizvēstures vistumšākā periode,

jo to reprezentē tikai 3 atradumi, to starpā 1 bronsas sakta

(fibele) no Kristus dzimšanas laika, no Cēsu draudzes (bieži

Ziemeļvācijā un Skandināvijā, īpaši Gotlandā).

Atsevišķi atradumi.

No agrajiem romiešu laikiem kā vienīgais romiešu importa

gabals ir bronsas lampa no Kavastes pie Tērbatas, no 1. gadu

simteņa pēc Kr.

No periodes B (1.—4. gadu simteņi pēc Kr.), kuras formas

pieslienas Austrum- un Ziemeļvācijai: bronsas galvas riņķi no

Meiranas, Jaun-Sēlpils, Golgovskas (šās formas sastopamas

Lietavā, Austrumprūsijā, Somijā), kapeņu saktas no Ķeipenes,
Madalienes draudzē (bieži Ziemeļvidzemē un Igaunijā). Vēlais

'romiešu laikmets (3. - 4. gadu simteņi) rāda kultūras strāvas

iespaidu, kura virzijās no Dienvidkrievijas uz Germanijas

ziemeļiem, sakarā ar gotu Pontus zemju iekarošanu.

No periodes C—l) (3.-5. gadu simteņi): rūtes sakta,

aproces no Zelzavas, Cesvaines, kakla rota no Sēlpils.

Periode D (4.- 5. gadu simteņi): jauni tipi no pirmās

ģermāņu tautu staigāšanas:

Pakāpeņu saktas no Trikates, sudraba kakla rota no

Piltenes, Šautuvēm līdzigi krami, kvarcits (bieži Ziemeļvācijā,

Skandināvijā, Ziemeļriteiropā). Kādas sudraba tases atliekas,

bicantiešu darbs no 7. gadu simteņa (atr. pie Peipus ezera).
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Kapu atrakumi.

Kalniņu kapi ar skeletu paglabāšanu pie vienas kultūras

grupas, kura bija izpiatita pa Ziemeļkurzemi un Dienvidvidzemi.

Skapis 4. Periodes C (3.-4. gadu simteņi) kapu izra-

kumi Kurzemē: Piltenē, Sunākstē. Bronsas kakla rotas, rotas

adatas, saktas reti, dzelzs šķēpa gali.

Sieviešu kapos: sirpji, adatas.

Vidzemē: Dolē, Iršu muižā, Koknesē, Jaunā muižā, Kri-

muldā, Nitaurē.

Akmeņu rindu kapos ar līķu sadedzināšanu 3.-4. gadu

simt. Ziemeļvidzemē un Igaunijā.

Skapis 5. Atradumi Rencenē un Trikatē. Bronsas kakla

rota ar rūtem un emaljas izgreznojumiem no Vakarkrievijas.
'

Skapji 6 un 7. Izrakumi skeletu kapu laukāPlavnekalnā,

periode C-E/F (3.— 5./8. gadu simteņi). Ciešs sakars ar Kurzemes

un Vidzemes vecākiem kalniņu kapiem: varbūt tie paši ļaudis,
leišu-latviešu cilts senči?

Bronsas adatas (3.- 5. gadu simteņi), stopveidigas saktas

(4.-5. gadu simteņi), sudrabakakla rotas (4.-6. gadu simteņi),
bronsas aproces un pieres saites (4.-5. gadu simteņi), dzelzs

cirvji, sirpji, kapļi (3. - 5. gadu simteņi), mālatrauki (4. - 6. gadu

simteņi), ļoti līdzigi Turaidas līvu traukiem (8. —12. gadu

simteņi).

Pāreja no vecākā uz jaunāko dzelzs laikmetu, periode F

(6.-8. gadu simteņi).

Skapis 8. Veclatviešu novads. Kapu atrakumi Ķeipenē

(Madlienā\ Koknesē: īpaši stop- un pūcveidigas saktas, jostu

sprādzes, aproces, gredzeni, cirvji, šķēpu gali un dažādi naži.

JaunAkais dzelzs laikmets. Periode G H,

8. gadu simteņa beigas līdz 13. gadu simteņa

sākumam.

Izrakumi līdzenos jeb kalniņu kapos ar sadedzināšanas

jeb skeletu paglabāšanu no kūru, latviešu un līvu apvidiem.

(Igauņu trīīkßt Rigas muzejā.) Sie pastāvigi stāvējuši zem

divu kultūras strāvu iespaidiem: no austrumiem caur Rītkrie-

viju, ko pierāda austrumu importa mantas un naudas gabali,
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kā ari Baltijas formu pārveidošana pēc austrumu paraugiem,
un no rietumiem caur straujām miera un kara attiecibam ar

Vikingu laikmeta skandinaviešiem, īpaši ar zviedriem. To vis-

vairāk var novērot līvu atradumos un pie salu igauņiem;
10.—12. gadu simt. otrā pusē tad sākas sakari ar rietumiem,

ar Vāciju.

1. Senlatviešu novads.

Kapu atrakumi Dienvidvidzemē (Rigas un Cēsu apriņķos),
Kurzemē (Jaunjelgavā un Bauskā) un Latgalē. Pa lielākai

dajai līķu aprakšana; sadedzināšana noeikuse reti. Kapu
inventārs sastāv no pieres saitēm, vārdu bleķiem, lieliemkakla

gredzeniem, pakavveidīgām saktām, spiralaprocem, rotas adatām,

īsiem cērtamiem nažiem, šķēpu galiem, vilnas drānu atliekam

ar ieaustiem bronsas pavedieniem.

Skapis 9. Atradumi Annas muižā, Bēraonē un Ķeipenē.

Skapis 10. Atradumi no Mežotnes, Stubu muižas, Raunas

un Lubānes.

Skapis 11. No Stubu muižas, Kalsnavas, Piebalgas, Raunas

(šeit starp citu 2 zviedru zobeni ar bronsas rokturi).

Skapis 12. No Savienes, Golgovskas (starp citu glāžu un

emaljas pērļu ķēde un audumu atliekas), Alsviķes (audumu

atliekas).

Skapis 13 un 14. No Kalcenavas, Vietalvas, Kalcenavas-

Odzenes, Lautera muižas un Vec-Gulbenes.

2. Senlīvu novads.

Kapu atradumi pie Lejas -Daugavas un Gaujas. Pie

Daugavas līviem līdzeni kapu lauki, pie Gaujas līviem kalniņu

kapi. Līķu sadedzināšana notiek reti, suņu riti zirgu upuri bieži.

Nozīmiga parādiba līvu kapos ir bruņu rupuču saktas un

slaveni ieroči: lieli, abās pusēs griezigi zobeni, labi apstrādāti

šķēpa gali; daudzi no tiem zviedru darbs, ar sudraba izrotā-

jumiem. Māla trauki, dzintaraun glāžu pērles sastopamas bieži.

Skapis 15. Turaidas kapu kalniņu izrakumi (daudz ieroču,

starp citu sudraba zobena maksts gals, varbūt no kādas Ziemeļ-
vakarkrievijas zviedru darbnicas). Līdzigi atradumi redzami

16. skapī no Siguldas, Limbažiem, Krimuldas un Salaspils,

starp citu svari ar bumbām, 17. skapī no Lielvārdes (bruņu
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rupuču saktas, pēc skandināviešu parauga un arābiešu, angļu-

sakšu, dāņu, vācu un ungāru naudas gabali).

Skapis 18. Kapu lauks Ikšķilē, periode 11 (10. - 12. gadu
simt.): Līdzigi atradumi, kā iepriekš minētie. Bez tam sudraba

rotas gabali ar filigrānu, ādas naža makstis, pērles, dzintars,

Knuta Lielā monēta (1016—1035), mazi bronsas naziši, pie-

karamie četrkājaino un putnu formā, bronsas atslēgas, vilnas

audumi, pakavveidigas saktas.

2a. Līvu atradumi ar latviešu piejaukumiem.

Skapis 17. Aizkraukle. 1837. gadā Daugavas pārplūšana

kapus, un ar viņu atrakšanu sākās Baltijas aizvēstures

pētišana. Atradumi, kā iepriekš; bez tam bronsas spirāļu

cepure, karotites, svari ar bumbām pēc kādas perziešu svaru

zistemas, kura jaunākā dzelzs laikmetā izplatījās caur Krieviju
līdz Baltijai, Ziemeļvācijai un Skandināvijai. Si zistema pama-

tojas uz 4,25 gr. svaru vienibas.

Skapji 19 un 20. Līdzigi atradumi no Aizkraukles, Salas-

pils, Lielvārdes, Ikšķiles.
Skapis 21. Atradumi Aizkraukles pilskalnā (podu šķēpeles,

raga un kaula rīki, dzelzs šķēpu gali, pakavveidigas saktas.

Līdzigi atradumi Adlienas, Ērgļu. Ogres, Cesvaines, Aražu un

Meiranas pilskalnos.

3. Kūru novads.

Kurzemi jaunākā dzelzs laikmetā apdzīvoja pa lielākai

daļai latvieši, ziemeļa piekrasti (Dundagu, Ventspili) līvi. Domā,

ka caur latviešu un līvu sajaukšanos ir izcēlušies kūri Ziemeļ-
kurzemē. Viņu lielos kapu laukos pārsvars ir līķu sadedzinā-

šanai. Kapi ir bagāti ar ieročiem, zirgu rīkiem, jātnieku piede-

rumiem, raga kausiem. Daudz kas pierāda tuvas attiecibas ar

slčandinaviešiem, īpaši zviedriem, kuri vismaz kopš 9. gadu

simteņa šad un tad pārvaldīja dažas zemes daļas. Kūru kultūra

ir ļoti maz izpētita. Rigas muzejā sastopami tikai maz atradnmu.

Skapis 18. No Jaun - Līves un Matkules (ieroči, kakla

rotas, skandin. bruņu rupuču saktas, pakavveidigas saktas,

aproces, ķēdes, namdaru cirvji.

Skapis 19. No Zirkalnes un Jaun-Mokas (starp citu zviedru

zobens ar bronsas rokturi, skandin. bruņu rupuču veidigas saktas).
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4. Vecigauņu novads.

Archeologiskie apstākļi uz salam vispārigi saietas ar ciet-

zemes igauņu būšanām, tikai Sāmsalā un Monā gandrīz bez

izņēmuma notikuse līķu sadedzināšana.

Sāmsalas atradumos spilgti atspoguļojas skandinaviskais

raksturs.

Skapis 22. Nedaudz atradumu uo igauņu salam.

5. Vācu ienākšanas pirmais laikmets.

Skapis 22. Salaspils, kādā Daugavas salā, līdz ar baznicu

1186./7. g. uo Meinharda būvēta un 1298. g. karā starp Rigas

virsbiskapu un ordeņa meistaru nopostita. Baznīca nopostita
1577. g. no pašiem rīdziniekiem, lai šis atbalsta punkts nekristu

Ivana Briesmigā kara pulku rokās.

Atsevišķi atradumi: dažāda veida saktas, bronsas rotas

gabali, sprādzes, svaru bumbas, atslēgas, šķēres, šujamas adatas,

makšķeres āķi, kaula īleni, ķemmes, podiņi, krāsns podi, iskaptu

galodas, šķēpu gali, cirvji, naži, stopas šautras, sirpji, iskaptis,

kapļi, lemeši, pukavas, monētas v. t. pr. Līdzigi atradumi

pašā Rigā.

Atsevišķi atradumi no jaunāka dzelzs laik-

meta un agriem vidus laikiem.

Skapis 23. Stopveidigas saktas, periode F (6.—8. gadu
simt.) no Aizkraukles un Kurzemes. Dzelzs svaru bumbas,

bronsas raga drumstalas no Jaun-Gulbenes. Bronsas adatas,

sudraba aproce no Ikšķiles, varbūt bicant. darbs. Spiralaproces,

jaunākā dzelzs laikmeta un agro vidus laiku dzelas zobeni no

Vidzemes.

Skapis 24. Bronsas trauki. Tasauktā .Ķeizara Ata tase*,

kas bija nolemta svētai eļļai. Bronsa ar medaljoniem (Ata
Lielā portrejas). Izstrādāta Vācijā 10. gadu simteua beigās.

Bronsas bļodas, pa lielākai daļai Rigā atrastas, tā sauktās

Hanzas bļodas (bieži Vakar- un Ziemeļvācijā, Baltijas jūras

piekrastēs) ar tikumu un netīkamu tēlojumiem, pa lielākai

daļai no 12. un 13. gadu simt. Bļoda ar 16 bruņinieku gājienu.
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Baznicas trauki, viens lauvas veidā (no Lajus muižas, Zieraeļ-
vidzemS, laikam 13.—14. gadu simt., un no Dinauta, Beļģijā),
kāds cits no 1515. g.

Blakus telpas

Rigas cunftes istabas

iekārta no 18. gadu simteņa vidus.

Pie gotu stila piederigs galds, uz kurastāv valdes priekšmeti:
amata lāde, dienas grāmata un no ģildes vecākā, kā priekš-

sēdētaja, lietotais zizlis. Alvas kannas un alvas pokāli, ko

lietoja svinigos gadijumos, un cunftes karogi. Bez tam dažādi

meistara un zeļļu gabali. Māksligs Rigas Pētera baznicas

torņa mudulis. Skaistās renesanses durvis ir ņemtas no fon

Zengbuša nama, mazā Grēcinieku ielā M 1.

Blakus esošās mazās telpās

Rigas dzīvojamā istaba no 1S. gadu simteņa

sākuma.

Galds un beņķis ar apgriežamu atzveltni no senākā Lielās

ģildes nama, krāsns no kāda 1903. g. noārdita Doma baznicai

piederoša nama. Pie sienas eļļas bilde no 1653. g. ar Rigas

rātskunga Johanna Kokena fon Griinbladta ģimeni un Krustā

.Sisto vidū.

V. zale.

Galvenā kārtā mākslas rūpniecības priekšmeti. Durvju

puses no agrākās Kurzemes hercoga Svētes pils no 18. gadu

simteņa pēdigā ceturkšņa. Pa. labi atrodas rokokot stila

'staba. Ievērojamas ir klavieres (spinets) no 1794. g. un no

diviem Bauskas meistariem, Joh. Kr. Goča un Gotfr. Heinr.

Ifildebrandta, pagatavotais, izrotātais skapis, kuru tie 1750. g-

pēc septiņgadīga darbapabeidza. Līdzās stāvošā vitrīnā atrodas

visādas mājas lietas, to starpā bronsas miezeris no 1556. g.

Kultūrvēsturiska nozīme ir piešķirama Rigas normāliem mēriem

un svariem; daži pat no 13. gadu simt. Normāla olekts no

1667. g. bija izkārta ārpus vecā rātuža, karu noplēsa 1749. g.

Ievērojami ir alvas lietu sakopojumi: dzeramie trauki,

pokāli, kannas un šķīvji, pa lielākai daļai pagatavoti no Rigas
amatniekiem, kas liecina par viņu izveicibu.
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Sekošā lielā vitrinā satur dažādas mājas lietas, īpaši
dažādas sveču šķēres. Bez tam zelta svarus unmatemātikasrīkus.

Fajansa un porcelāna krājumos atrodamas visas

ievērojamākās manufaktūras, kā: Meisenes, Berliues, Vīnes,

Sevres pie Parizes, Nimfenburgas, Frankentalaun citas. Krievu

porcelāns no agrākiem laikiem ir reta parādiba un tādēļ ari šeit

maz sastopams.

levērojams ir lielais professora Vilhelma Georga
Timma (dzimis Rigā 1820. g. un miris Berlinē 1895. g.)
majolikas gleznojumu krājums.

Glāžu krājums lepojas ar lielāku skaitu skaisti gravētu

pokālu — pa lielākai daļai Bohemijas fabrikāts
—,

k»o kopš
17. gadu simteņa ieveda apkārt klejodami tirgotāji.

Interesants ir mazais romietis, kuru 1746. g. jaunbūvetā
Pētera baznicas torņa spāru svētkos namdaris Heinrichs»Kūl-

berns tukšoja un nometa no torņa gala; tomēr tas nesašķīda.

Zeltkaļu izstrādājumu akopojumā ir daži, īpaši
Rigas meistaru mākslas darbi no 17. un 18. gadu simt.

Sevišķa ievēriba piegriežama krucifiksiem (to starpā divi

vēl gotiskā formā), senākās Rigas pilsētas sulaiņu sabiedribas

pokālam ar Pētera Lielā ģīmetni un senākās Rigas pilsētas

gardes pokālam no 1781. g.

Smukus gabalus uzrāda pulksteņu krājums. Vecākais

gabals ir tā sauktā Nirnbergas ola no 17. gadu simteņa pirmā

ceturkšņa. Apaļie pulksteņi sāk ņemt pārsvaru kopš 17. gadu

simteņa, bet sākumā viņi vēl ir ļoti augsti velvēti; glumie pulk-

steņi parādās tikai 19. gadu simteņa vidū. Pulksteņu kapsulas

zeltkap un juvelieri bieži grezni izrotāja. Repeticijas pulksteņi
ir bieži izgatavoti ar mazām kustošām figūrām.

Liela uzcītiba piegriesta klobu mākslīgai izstrādāšanai, no

kuriem redzama bagatiga izlase levērošanu pelna ari ceļa

pulksteņi, no tiem divi Rigas meistaru darbs no 18. gadu

simteņa pēdigā ceturkšņa. Galda pulksteņi atšķiras caur viņu
kastes māksligu izbūvi, tā kā tie pa lielākai daļai izskatās kā

ar pilariem izgreznoti tempļi.

Pulkstens rožu krūma veidā ir kāda Rigas meistara, darbs.

Kā pielikums pulksteņu krājumam ir pievienots pulksteņu
piekaramo un pulksteņu atslēgu sakopojums. Turklāt
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gredzenu, citu sīku rotas lietu un biedribu nozīmju

krājums. Pie ieejas ieroču nodaļā redz pa abām pusēm

bijušas Rigas pilsētas jātnieku gardes mundiera gabalus un

ieročus, to starpā no ķeizarienes Annas Ivanovnas dāvāto

karogu. Pa labai rokai stūrī stāv kāda no koka izgriesta

bundzinieka figūra, kas bija ievietota agrākā Rigas arzenalā.

VI. zālē

atrodami ieroči un bruņas no 13. līdz 17. gadu simteņam.
Daudzi no tiem izvilkti no Daugavas pie bagarēšanas darbiem.

VII. zālē

ir sakopoti rokas šaujami ieroči. Ši nodaļa sniedz ainu par

ieroču pakāpenisku attīstišanos — no smagām vaļņu un āķa
Ailītēm ar luntes atslēgu, no rata, gaiļa un krama atslēgu bisēm

līdz modernām kara spēka flintem.

Līdzigā kārtā ir sastopams pistoļu krājums; viņu starpā

vairākas, tāpat kā flintes, ar skaistiem izgriezumiem un gravē-

jumiem. Šepat ari stopas ar smukiem ziloņkaula izstrādājumiem.

Loti bagatiga ir zobenu nodaļa, kurā atrodas ari daži

bendes zobeni, un pulvera ragu nodaļa, kuru starpā daži

ļoti izrotāti un daži pagatavoti no ziloņkaula un koka.

VIII. zālē

ievietots mēdinieku ieroču krājums, to starpā daudzi

vietigo meistaru darbs. Blakus pilsoņu apbruņojums no

laikmeta ap 1570. gadu. Tāļak zviedru feldmaršala grafa

Kārļa Gustafa Vrangeļa (1613 — 1676) samta, bagatigi ar

sudraba izšuvumiem izrotātie sedli, un piešu, kāpšļu un

tuteņu krājums, kā ari daži orientaliski ieroči.

leroču krājums ir pa lielākai daļai tagadējā muzeja vadi-

taja īpašums, kam vispārigi lieli nopelni Doma muzeja krājumu
papildināšanā. Tādēļ viņam par godu ieroču krājumu galvenā
zāle nosaukta par K. G. fon Zengbuža zāli.

IX. zālē

pa labi no ieejas ir iebūvēta viena Rigas rātes istaba no

laikmeta ap 1690. g. ar agrākās pilsētas ķemerejas iekārtu.
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Pretim liels skapis no 17. gadu simteņa beigām. Aiz ta maza

empiriska zāle, kurā ievietots skaists flīģelis.

Telpu vidū un gar vitrīnām ir novietotas senākā un jaunākā

laika dažādas mēbeles. Ari viens gotiskā stila bronsas kroņa
lukturis ar Jumpravas Marijas un Kristus bērna statuju no

16. gadu simteņa.

Uz regaliem gar sienam interesants tabakas pīpju krā-

jums. Vitrinās bagatigs šņaucamās tabakas dožu un pīpju

galvu sakopojums — no koka, metāla un porcelāna ar izdrā-

zumiem, gravējumiem un glēznojumiem. Starp šņaucamās

tabakas dozēm viena ovāla no 1797. g. To pagatavojis rīdzi-

nieks-zeltkalis Johanns Kristj. Henks, kurš 1750. g. tapis par

meistaru, ar ķeizara Pāvila 27. maijā 1797. g. Rigā ienākšanas

attēlojumu, gravētu uz dozes malas, vāka un dibena. Tājak
dažas Braunšveigas Stobwasser fabrikas dozes ar ķeizara
Aleksandra I.un ģenerāļu Kutuzova un Vitgensteina portrejam.

Blakus galda lietu: nažu, dakšiņu un karotu krājums

no 16. gadu simteņa līdz 19. gadu simteņa sākumam.

levērošanu pelna mazas bronsas un aramu rīku muduļi,
koka durvju atslēgaß un igauņu zemnieku mājas
mudulis.

Sekošā vitrinā ietilpst bronsas un misiņa izstrādā-

jumi, kā: ģerboni, zārku apkalumi v. t. pr. Uz no zila samta

ķisena redzamas četras vārtu atslēgas, kuras 9. jūlijā 1764. g.

no rātes tika pasniegtas ķeizarienei Kairina i 11. pa viņas
viesošanās laiku Rigā.

Tāļak vēdekļu krājums kopš 18. gadu simteņa vidus;

lielākā daļa no empiriskā laikmeta.

Blakus rotas kastišu krājums, kas izgatavotas no koka,

metāla, papes un šildpata. Interesants ir dāmu rūta; ķemmu

sakopojums; dažas uzkrītoši lielas. Tad kurpju sprādzes un

citi toaletes piederumi. Līdzās zelta glāzes glezniecibas minia-

tūru un siluetu krājams, kā ari vaska plastikas mazi portreju

reljefi, kuriem top izgatavots sevišķs katalogs.

Vitrinā zem logiem redzamas Vidzemes monētas (notēlojumi),

medaljoni un krievu ordeņi. Pēdigā loga priekšā divi piemīligi
lauku ēku muduļi no 1839. g.

Stūrī dažas no baznicam ņemtas vidus laiku svētbildes.
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Blakus virs durvīm ar sudraba ozola lapām izpušķotas

ķerras, augļu darbs, veltītas „Rigas rātei unkārtam uz Rigas-

Daugavpils dzelzsceļa būves svinigu uzsākšanu 8. maijā
1858. gadā". Turklāt sudraba šķipele, kuru pie ta paša gadi-

juma dzelzsceļa būves uzņēmēji pasniedza ģenerālgubernatoram

kņazam Suvorovam. Tāļak viena no zeltkaļa K. F. Hausmaņa
dāvāta šķipele pirmām lāpstas dūrienam cietokšņa vaļņu
noārdišanu 15. novembrī 1857. g. uzsākot. Sudraba šķipele,
kuru ķeizars Nikolajs 11. lietoja pie ozolu stādišauas jaunajā
Pētera parkā.

Pie sienam septiņas intarzijas tāfeles no Doma baznicas

un dažādas gleznas un portrejas.

No šejienes atpakaļ uz 11. zāli un pa loču trepēm uz virs-

gaismas zālēm, kuras galvenā kārtā nolemtas muzeja por-

treju galerijai.

X. zālē

izliktas Baltijas ģenerālgubernatoru un gubernatoru, Rigas rātes

un ģildes locekļu, ārstu, mācitu vīru un mācitaju portrejas, no

kurām ģenerālgubernatora markija Pauluči, kā ari mācitaja
J. Fr. Schillinga un viņa kundzes portrejas ir zīmējis profesors
Kārlis Aug. Zenffs. Tāļak mākslas ziņā ievērojamas ir virs-

mācitaja, profesora Joh. V. Krauzes un ta kundzes portrejas

no Gerharda fon Kūgelgena. Bez tam bronsas, marmora un

gipsa tēli.

Lielais sienas skapis pa kreisi satur dāmu apģērbu un

toaletes izlasi no 18. un 19. gadu simteņa sākuma, to starpā

krāšņu sudraba spici no laikmeta ap 1730. gadu.

Vidējā vitrinā ir izlikti brodeti priestera svārki, altāra un

biķera segi zeltitos un krāsainos izšuvumos, visādas sugas pērļu
un spiču darbi, agrāko Rigas ložu brīvmūrnieku inzignijas,

spēļu kārtis un vara gravējumu plates.

Vienā mazā vitrinā sakopoti ziegeļa zīmogi un ziegeļu
nospiedumi vaskā un zvinā.

XI. zāle

aptver poļu, zviedru un krievu valdnieku, kā ari dažu Kurzemes

hercogu portrejas. Starp tām minamas ķeizarienes Katrinas DI.
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no burtiem sastādīta portreja, ķeizara Aleksandra I. laulātas

draudzenes, ķeizarienes Elizabetes no Jean Baptiste Lampe

jaun. skaisti zīmētā portreja, kā ari ķeizara Pētera 111. un viņa
laulātas draudzenes portrejas, Tāļak redzamas Baltijas mācitu

vīru un mākslinieku portrejas.

Līdzās kādas Libekas Katrinas baznīcā atrodošas freskas

kopija dabiskā lielumā, kura rāda divus Vidzemes bīskapus

no 14. gadu simteņa.

Vēl jāpiemin trepju apbūvē redzamā feldmaršala kņaza
Michaila Barklaja dc Tolly portreja dabiskā lielumā un NarvaS

kaujas aina.

Siena pa kreisi no ieejas ir apklāta ar Rigas plāit'em un

skatiem. Viņu starpā vara gravējums no 1612. g., kas līdz

šim kļuvis pazīstams tikai šinī vienā, ne visai pilnigā eksemplārā.

Vitrinās pa kreisi no ieejas: cilts grāmatas un *veci

iespiedumi.

Vitrinās zāles vidū: vieni stepeti rīta svārki no 18. gadu

simteņa un kādi Rigas Doma baznicas bagatigi brodeti kora

svārki ho 1733. g.

XII. zāle

nolemta Vidzemes bruņniecibas ievērojamu priekšstāvju gīmetņfl
izlikšanai kronologiskā iekārtojumā.

Pie ārējās sienas: Cēsu, Turaidas, Drabužu, Krimuldas un

Siguldas skati.

Vitrinās pa labi: vācu ordeņa, archibīskapu, bīskapu un

Vidzemes pilsētu ziegeļu nospiedumi. Istabas vidū vitrinās:

īstenā slepenpadomnieka Johanna Jakoba fon Siversa

(ap 1780. g.) un grafa Ludviga Augusta fon Melliua

(no 1781. g.) kostimi.

Lielais, ar ādu apvilktais atzveltnes krēsls uzrāda zviedru

karaļa Kārļa XII. vārda zīmi.
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