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2020. gada decembris

To kluso, svēto mīlestību,
Ko savā sirdī glabājiet,
Šai Ziemassvētku saltā naktī
Ar citu sirdi padaliet.
Ziemassvētku miers lai katrā namā!!!
Jaunais gads lai bagāts šalc un laimi, veselību nes!!!

Gadsimta atgriešanās
Pēc vairāk kā simt gadu prombūtnes
baronu fon Bēru dzimtas ēdamistabas
bufete 2020. gada martā atgriezusies
vēsturiskajā atrašanās vietā – Popes
muižā Ventspils novadā.
Bufetes atgriešanās stāsts sākās
2019. gada pavasarī, saņemot telefona
zvanu no arhitekta Pētera Blūma ar
lūgumu apskatīt bufeti, kas jau ilgus
gadus atradās viņa mājās Āgenskalnā.
Vienojāmies par tikšanos, un sevī
nodomāju – droši vien kārtējā tipveida bufete, jo tajā laikā sakritības dēļ
restaurācijā darbnīcā bija nonākušas
vairākas pirmā Latvijas brīvvalsts
laika bufetes.
Satiekoties ar arhitektu, ienākdams
telpā redzēju, ka bufete aizņēma
ievērojamu tās daļu. Tā nosedza
gandrīz visu sienu un ir vismaz divas
reizes lielāka par manis iztēloto. Pirmā
doma – kā šis “milzis” tika dabūts šeit
iekšā?! Pārsteigts un redzētā iespaidots, vēlāk sapratu, ka esmu tikai
virspusēji dzirdējis daļu no īpašnieka
stāstījuma – dāvināšana, Popes
muiža, vistas… Tomēr bija skaidrs, ka
restaurācijas process būs ilgs, un mēs
vēl paspēsim izrunāt, noskaidrot un
atklāt daudzas interesantas lietas.

Bufete pirms restaurācijas īpašnieka mājās

Bufete demontāžas procesā

Izpēte
Pēc mēbeles apskates klātienē un
vēlāk, analizējot pieejamos foto
materiālus, secināju, ka bufetes skapis ir atradies baronu fon Bēru dzimtai piederošajā Popes muižā. Bufete
tika izgatavota 19.gs. otrajā pusē.
Izpētes procesā īpaši nozīmīga bija
20.gs. sākumā uzņemtā fotogrāfija,
kurā redzama muižas Austrumu puses zāle ar greznu interjeru un zāles
stūrī (diemžēl ne priekšplānā) arī
bufete.
Baronu fon Bēru dzimtas ģerbonī
ir attēlots lācis. Dzimtas ģerboņi
redzami uz vairāku priekšmetu un
sienu fragmentiem, ļaujot nojaust,
cik grezns un bagātīgs ir bijis muižas
interjera iekārtojums – ar dažādām
mēbeļu grupām, t.sk. liela izmēra
ēdamgaldu un daudziem krēsliem.
Izglābšanas stāsts
Par bufetes īpašnieku ap 1980.
gadu kļuva arhitekts Pēteris Blūms,
iegādājoties šo mēbeli kādā Kurzemes
viensētā no kundzes, kuras brālis esot
bijis Popes muižas pārvaldnieks.
Sākoties vācbaltiešu izceļošanai,
notikusi interjera iekārtas sadale un
tādējādi lielais
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ēdamgalds un bufete ieguvusi gan
jaunus saimniekus, gan arī jaunu
pielietojumu viensētas saimniecībā
– augšējās bufetes daļas nodalījumi
izmantoti kā vistu turēšanas būri,
savukārt apakšējās daļas nodalījumos
uzglabāta vistu barība.
Pēc bufetes iegādes un nogādāšanas
uz savām mājām Āgenskalnā, arhitekts P.Blūms veica tās vairākkārtīgu
tīrīšanu un labošanu, lai likvidētu
nepatīkamo aromātu un varētu to
novietot mājās. Līdz 2019. gadam
bufete, nemainot sākotnējo novietojumu telpā, kalpojusi īpašniekiem
dažādu priekšmetu uzglabāšanai, un
pie tās ir uzaugusi vesela paaudze.
Blūmu ģimene izlēma bufeti dāvināt
biedrībai “Popes muiža”, lai tā pēc
vairāk kā 100 gadu prombūtnes atgrieztos vēsturiskajā vietā. Es tiku
pieaicināts kā restaurators, un man
uzticēja šo mēbeli, lai tai atjaunotu
sākotnējo spožumu.

20.gs. sākuma Popes muižas zāles
fotoattēls ar kreisajā stūrī redzamu bufeti.
Foto oriģināls atrodas barona Ulriha fon
Bēra kolekcijā Vācijā, Klien-Häslingen.
RPM zinātniskajā arhīvā ir pieejams šīs
fotogrāfijas fotokopijas negatīvs

Transportēšana
Aptuveni mēnesi pēc pirmās
satikšanās ar bufetes īpašnieku, 2019.
gada vasaras sākumā, tika veikta tās
lielāko daļu demontāža, lai mēbeli
varētu sagatavot transportēšanai uz
restaurācijas darbnīcu. Iespaidīgo
izmēru dēļ bufetes iznešana no telpas
pa durvīm nebija iespējama, tādēļ tā
tika izcelta pa logu.
Bufete sastāv no trīs lielām daļām –
apakšējā daļa ar plauktu nodalījumiem,
virsmu un servējamiem dēļiem,
vidusdaļa ar balsta funkciju (četri
virpoti balsti), kā arī augšējā daļa ar
plauktu nodalījumiem, virs kuras
iestrādāti virpoti dekoratīvi elementi
un kokgriezuma dekori – baronu fon

Bēru dzimtas ģerbonis centrālajā daļā.
Bufetes korpusi izgatavoti no priedes koka, savukārt redzamās fasādes
daļas – no ozola. Durvju un atvilktņu
aizslēgšanai iestrādātas slēdzenes, kuru
atslēgas caurumus nosedz dekoratīvas
bronzas uzlikas. Atslēga kalpo kā
rokturis durvju atvēršanai/aizvēršanai;
atvilktnēm izmantotas uzlikas ar rokturiem.
Bufetes stāvoklis pirms restaurācijas
bija raksturojams kā slikts, jo iztrūka
ļoti daudzas koka daļas. Iekšpusēs –
plaukti, līstes un mugursienas, tomēr
lielākie un apjomīgākie zudumi bija
novērojami fasādes daļā, kur laika
gaitā zudušas profillīstes, pildiņu daļas,
viens no servējamiem dēļiem, virpojumi, dažādi dekoratīvie elementi un
to daļas, kā arī atslēgas caurumu uzlikas un atslēgas. Būtiskākais zudušais
elements – baronu fon Bēru dzimtas
ģerbonis bufetes augšējā centrālajā
daļā. Vēsturiskajā fotogrāfijā ģerboņa
apveidus varēja nolasīt ļoti aptuveni.

Bufetes apakšējās daļas izcelšana pa logu, tās
īpašnieks Pēteris Blūms

Restaurācija
Bufetes restaurācija sākta ar foto
dokumentēšanu un trūkstošo elementu
vietu fiksāciju. Ļoti ilgu laiku prasīja
no jauna izgatavojamo detaļu un to
izmēru apzināšana. Restaurācijas
procesā tika demontētas bufetes durvis
un vidusdaļas vairogs ar virpojumiem,
pildiņu daļas un profillīstes, kā arī tika
pārlīmētas visas kustīgās koka detaļas,
paralēli veicot darbus pie konstrukcijas
stabilizēšanas, jo lielā smaguma dēļ
laika gaitā nestabili bija kļuvuši stūra
savienojuma dzeguļi.
No jauna izgatavotajām koka daļām
tika izmantotas koka brusas, kuru vecums varēja būt aptuveni līdzīgs bufetes
vecumam. Bufetei pirms restaurācijas
bija veikta apdares tīrīšana, taču tas
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darīts neprofesionāli, izraisot koka
virsmu bojājumus. Visticamāk
tīrīšanai izmantota smilts, jo liels šīs
masas daudzums bija atrodams visos
slēdzeņu mehānismos. Restaurācijas
procesā bufetes daļu tīrīšana tika
veikta ļoti minimāli, lai pēc iespējas
vairāk saglabātu oriģinālo apdares
slāni. Pēc visu trūkstošo koka detaļu
iestrādāšanas veikta eņģu, slēdzeņu,
rokturu atjaunošana un atslēgu
izgatavošana.
Izmantojot UV un infrasarkano
gaismu, cerībā iegūt informāciju
par precīzu bufetes izgatavošanas
gadu, restaurācijas gaitā tika pētīts
uzraksts, kas bija saglabājies uz
viena no servējamiem dēļiem (tā
apakšdaļā). Uzraksta saglabātības
pakāpe bija ļoti zema, un tā izpēte
rezultātus nedeva.
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Bufetes īpašnieks arhitekts Pēteris
Blūms izveidoja trūkstošā elementa –
baronu fon Bēru dzimtas ģerboņa skici, rekonstrukcijai par pamatu ņemot
baronu fon Bēru dzimtas ģerboņus, kas
atsevišķās vietās (piemēram, Popes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Ēdoles
pils sienā u.c.) saglabājušies līdz
mūsdienām. Paralēli ar specializētu
datorprogrammu palīdzību tika veikta
vēsturiskās fotogrāfijas, kurā redzama bufete, izpēte, lai trūkstošo fon
Bēru dzimtas ģerboni spētu izgatavot
maksimāli pietuvinātu oriģinālam.
Ģerboņa skices saskaņošanā kā konsultants tika pieaicināts arī Dr.h.c.art.
Imants Lancmanis. Ģerboņa atveidu
plastilīnā izveidoja tēlnieks Edvīns
Krūmiņš.
Viss ģerboņa izgatavošana process
gan laika, gan nozīmības ziņā faktiski uzskatāms par atsevišķu un ļoti
nozīmīgu posmu bufetes restaurācijas
procesā. Kokgriezuma izveidošana
bija liels izaicinājums, jo nācās
iedziļināties smalki grieztajās detaļās,
kas bija saglabājušās, kā arī bija
nepieciešams izgatavot tāda paša profila kaltus, lai, maksimāli pietuvināti
veiktu jauno ģerboņa fragmentu
izgatavošanu.
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Dažādi baronu fon Bēru dzimtas ģerboņi, kas
kalpoja kā paraugi bufetes ģerboņa izstrādē

Izveidotais ģerboņa fragments

Ģerboņa kokgriešanas process

No jauna izgatavotais ģerbonis

Bufetes fotofiksācijas restaurācijas
procesā

Pēc visu trūkstošo bufetes detaļu
izgatavošanas un iestrādāšanas tika
veikta to tonēšana un apdares slāņa
uzklāšana. Apdarē izmantots vasks,
kas uz jaunajām daļām uzklāts
vairākās kārtās.
Bufetes
restaurācijas
process
ilga aptuveni trīs mēnešus. Pēc
restaurācijas bufete tika samontēta
un ar sešu stipru vīru spēka palīdzību
nogādāta vēsturiskajā atrašanās
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vietā – Popes muižā. Jāatzīst, ka
bufetes eksponēšanai izvēlēta cita,
piemērotāka muižas telpa. Pats
svarīgākais ir tas, ka bufete atgriezusies “savās mājās” un atguvusi agrāko
spozmi.

vēsturiskās apbūves saglabāšanā, kā
arī ļaujoties vietējās folkloras kopas

Restaurata A.Pilenieka stāstījums par bufetes
restaurācijas procesu

Bufete pēc restaurācijas darbnīcā

priekšnesumiem, visām iesaistītajām
pusēm dalīties emocijās un stāstos
par bufetes piedzīvojumiem un
restaurācijas procesu.
P.S. “Bufetes atklāšana” ne vienmēr
nozīmē, ka pasākums saistīts ar jaunu
ēdināšanas pakalpojumu pieejamību!
Pēcvārds:
- Veicot apjomīgo bufetes restaurāciju,
kā arī piedaloties tās vēstures izpētē, ir
iespējams gūt nenovērtējamu pieredzi,
izzinot un iedziļinoties attiecīgā laika
meistaru aroda knifos.
- Restauratoram ne tikai jāveic
priekšmeta izpēte un atjaunošana, bet
arī jāspēj informatīvi un saistoši pasniegt un izskaidrot restaurācijas darbu
procesu, uzsvērt to nozīmību, tādējādi
pievēršot
sabiedrības
uzmanību
kultūras mantojuma saglabāšanas
jautājumiem.
- Kad pienāk īstais brīdis, satiekas
līdzīgi domājoši cilvēki, puzles gabaliņi

saliekas īstajās vietās, ir iespējams
paveikt lielas lietas. Tā, piemērām,
bufetes restaurācijas procesā Ēdoles
luterāņu baznīcā tika atrasti divi no
daudziem krēsliem, kas redzami
vēsturiskajā fotogrāfijā kopā ar
Popes muižas bufeti un ēdamgaldu.
Šo krēslu stāvoklis nav iepriecinošs
– daudz trūkstošu detaļu, zuduši
atzveltnēs iestrādātie baronu fon
Bēru dzimtas ģerboņi, tomēr process
ir izkustējies un nākamais krēslu
vēstures faktu pētījums var sākties!
Paldies:
- arhitektam Pēterim Blūmam un
viņa ģimenei par uzticēšanos,
- biedrībai “Popes muiža”,
īpaši Robertam Grīnbergam par
neatlaidību un ieinteresētību,
- tēlniekam Edvīnam Krūmiņam
par lielisku sadarbību,
- Dr.h.c.art. Imantam Lancmanim
par atsaucību,
- visiem projekta finansētājiem,
t.sk. Valsts Kultūrkapitāla fondam,
Ventspils novada pašvaldībai,
- visām iesaistītajām personām, kuras sniedza atbalstu un sekoja līdzi
restaurācijas gaitai.
Aigars Pilenieks,
mēbeļu restaurators
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Bufete pēc restaurācijas muižā

Bufetes atklāšanas pasākums
“Gadsimta atgriešanās”
Lai
pēc
ilgās
prombūtnes,
ceļojumiem un vēstures līkločiem
bufeti svinīgi sagaidītu atpakaļ
muižā, biedrība “Popes muiža” rīkoja
pasākumu “Gadsimta atgriešanās”,
kurā bija iespēja dzirdēt aizraujošus
stāstus par muižu un tās vēsturi, ko
biedrība ir paveikusi līdz šim, un kādas
ir tās nākotnes ieceres Popes muižas
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Iznāk 4 reizes gadā
Redaktore D. Murziņa
e-pasts: murzina.dita@gmail.com
Korektore A. Brīvniece
Krēsli no Popes muižas mēbeļu komplekta,
kas redzami vēsturiskajā fotogrāfijā.
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www.restauratorubiedriba.lv

