
Medlemsblad för 

 
Svensk-Lettiska Föreningen Nr 1 (58) 2012, Februari 

 
Ordförande:        Martin Ancons, tel 070-292 94 80, e-post: martin@envengi.com 
Redaktion:       Conny Mörke, Bäverbäcksgränd 15, 1 tr, 124 62 Bandhagen 
                        tel 073- 581 77 15, e-post: conny.morke@telia.com  
Postgiro:        94 86 93-7, medlemsavgift 150 kr 
Hemsida:        www.svensklettiska.se       
 

         

 

VÄLKOMNA TILL ETT AKTUELLT LITTERATURPROGRAM!   
Svensk-Lettiska föreningen anordnar i samarbete med Lettlands ambassad en litterär afton om 

nobelpristagaren TOMAS TRANSTRÖMER.    

Kvällens gäst, JURIS KRONBERGS, poet, översättare och kulturattaché 1992-2002, ska berätta om  
nobelpristagarens kontakter och vänskap med lettiska kolleger och om hur dennes besök i det 
sovjetockuperade Riga satt avtryck i hans poesi. Tomas Tranströmer har haft kontakt med lettiska 
poeter alltsedan 1970-talet. Juris Kronbergs kommer också att berätta om sitt översättningsarbete av 
Tranströmers poesi till lettiska och illustrera det med uppläsning av några dikter i original och i 
översättning. 
 
Plats: Lettlands ambassad, Odengatan 5, Stockholm 

  Tid: kl. 18.00, torsdagen den 8 mars , 2012. 

 
Efter föredraget blir det mingel med ett glas vin och snacks. 

  Alla är hjärtligt välkomna! 

 
Föranmälan senast den 5 mars till: info@svensklettiska.se eller  
per telefon till Mudite Hoogland Krasts 08-752 63 34 
 
 

KALLELSE TILL SVENSK-LETTISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2012 
Plats: Lettiska kommitténs lokaler, Wallingatan 34, 5 tr.  
Datum: 2012-04-24  
Tid: 18.00  
Årsmötet kommer att inledas med ett programinslag, vid kallelsens utskrivande, ej fastställt.  
Efter årsmötet inbjuds till en enklare förtäring  
 
VÄLKOMNA!  
 
Årsmöteshandlingarna (förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med förslag till 
budget) kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida, www.svensklettiska.se 
fr.o.m. 120417. Ingen motion har inkommit och styrelseförslag till årsmötet, utöver dagordningens punkter, 
kommer inte att föreläggas årsmötet. 
 

 

 
 



 

Lettlands premiärminister Valdis Dombrovskis besök på Lettlands ambassad i 
Stockholm den 8 februari. 
 
Premiärministrarna i Norden och Baltikum var inbjudna till Stockholm för samtal om gemensamma 
spörsmål. De har alla ett mycket gott samarbete. 
 

Valdis Dombrovskis kom också för en dryg 
timmes besök till Lettlands ambassad för 
att träffa landsmän. Frågor om olika 
aktuella angelägenheter haglade över 
honom. Vad hade han för synpunkter om 
den stora utvandringen? Flera hundra 
tusen unga, välutbildade letter lämnar 
landet. Det är synnerligen olyckligt för 
landet, menade ministern. Förhoppningen 
är att de skall återvända när landet 
uppnått en stabilare ekonomi och kan 
erbjuda bättre löner, högre 
levnadsstandard och rent allmänt ett 
bekvämare liv. Han var övertygad om att 
utvandringen har främst ekonomiska skäl. 
Janis Kreslins berättade däremot att han 

fått försäkran från unga letter som flyttat till Stockholm att de sökt sig till ett land där människor 
uppträder på ett mer hänsynsfullt sätt mot varandra och inte av ekonomiska skäl. 
 
I Stockholm kan alla som är lettiska medborgare den 18 februari rösta på ambassaden. 
En viktig fråga var det referendum som 
skall hållas den 18 februari och där folk 
skall rösta om de tycker att ryska 
språket skall få status som ett andra 
officiellt språk i Lettland. Letterna tycker 
inte det. Språket par preference i 
Lettland är och måste förbli lettiska. Det 
handlar om ett litet lands identitet och 
om dess överlevnad som en egen 
nation. Dombrovskis uppmanade alla, 
alla att gå och rösta emot förslaget att 
ge ryska språket högre status. I 
Stockholm kan alla som är lettiska 
medborgare den 18 februari rösta på 

ambassaden. Gör det! Svensk-Lettiska 

föreningen bjuder på kaffe och läckra 
kakor hela dagen. 
 
För några år sedan befann sig Lettland i en ekonomisk kris ungefär lika svår som den som 
Grekland befinner sig i nu. Men istället för att strejka och opponera bet letterna ihop och klarade 
krisen. Dombrovskis har för övrigt skrivit en bok om hur detta lyckades. Han är en internationellt 
erkänd skicklig ekonom. 
 
 
Diana Krumins Engstedt 
 

 
 



 
Medlemsmöte med Antons Abele 
 
Antons Abele, en ung riksdagsman, som nyligen fyllt 20 år (10 jan. 2012), gästade Svensk-
Lettiska föreningen 29 november 2011. Antons har lettisk härkomst, eftersom hans farföräldrar 
under andra världskriget kom till Sverige från Lettland som flyktingar. 
 

En tämligen stor publik fick träffa en lång, leende, 
trevlig, ung man, som på ett livligt sätt berättade om 
sina erfarenheter.   
 
Antons berättade att hans engagemang för 
samhällsfrågor började vid 16 års ålder, då hans 
skolkamrat Riccardo Campogiani misshandlades till döds. 
Händelsen gjorde att Antons startade en hemsida för 
Manifestation mot gatuvåld.  Bara efter några dagar 
hade flera tusen anslutit sig till rörelsen, som sedan dess 
har fortsatt att växa. 
 
Antons tänkte att han måste bli riksdagsman. Det var det 
bästa sättet för att kunna påverka samhället, för att t.ex. 
minska våldet. Han fick uppleva, att det inte bara var att 
göra det. Man måste vara 18 år för att kunna bli invald i 
riksdagen. Dessutom måste man gå med i ett politiskt 
parti och se till att bli nominerad och satt på valbar plats 
på röstsedel. Det gick vägen vid riksdagsvalet 2010! 
Han är nu Sveriges yngste riksdagsman! 

 
På medlemsmötet berättade Antons; ”Att vara i Riksdagen gör vardagen speciell”. ”Tänk att få 
vara med om att rösta om nya lagar”. I framtiden vill dock Antons fortsätta sina studier på 
Handelshögskolan, för att få en gedigen utbildning. ”Det är inget yrke att vara politiker, det är ett 
förtroende man får fyra år i taget”. Sitt sociala engagemang kommer han att fortsätta med. Det är 
viktigt att bekämpa utanförskap, som är orsaken till aggressioner, våld och näthat. ”När jag 
engagerar mig för något, gör jag det helhjärtat” sa Antons. 
 
Barndomen, upp till 10-års ålder, tillbringade Antons i Bryssel och gick i skola där. Hans föräldrar 
hade EU uppdrag. Antons känner sig hemma i internationella sammanhang och behärskar flera 
språk. 
 
Anton berättade också, att pga. av sin lettiska bakgrund, har han intresse för Lettland och har på 
senare tid besökt landet flera gånger och även träffat ledamöter i Saiema (Lettlands motsvarighet 
till riksdagen.)  
 
Medlemsmötet, som avslutades med mingel över ett glas vin och plockmat, hölls i Lettiska 
Hjälpkommitténs lokaler på Wallingatan. Antons var imponerad av Lettiska Hjälpkommitténs 
bibliotek och skulle se till att farmor Melita Abele skulle komma dit.  
 
Svensk-Lettiska föreningen bjuder gärna in den trevlige Antons Abele fler gånger! 
 
Mudite Hoogland Krasts 
 
 
 
 
 
 



Mikelis Lapsa, en lysande ung stjärna i Stockholms konstvärld  

 

Lördagen den 4:e februari hade jag nöjet att uppsök 

en mycket spännande utställning på SPGalleriet, 

Kommendörsgatan 6.  I sin första separatutställning 

visar denne unge konstnär eleganta, raffinerade 

målningar i akryl och olja, utförda på spånskiva där 

ådringen i underlaget skänker motiven en oväntad 

och spännande dimension. 

 

I utställningen ANTEROOM har Mikelis Lapsa låtit sig 

inspireras av produktionsbilder från 1940-talets svart-

vita Hollywoodfilmer och bilder som tagits mellan 

tagningarna,  ett grepp som jag finner absolut 

fascinerande. I minutiöst utabertade sekvenser 

utförda i läckra naturfärger lyckas konstnären 

förmedla en genuin känsla av glansdagarnas 

Hollywood, en scenografi med en i minsta detalj 

återskapad illusion av fiktiva rum utan mänsklig 

interaktion.  Aktörernas tillfälliga frånvaro är dock 

kännbar, de har tagit paus och väntas göra sitt intåg 

på tagningsplatsen vilken sekund som helst.  Tiden 

står still men tagningarnas spänning ligger kvar i 

rummen.   Färgskalan är dov och mörk, skuggspelet 

som uppstår mot väggarna skapar en magisk lek för 

ögat.   

 

Att utställningen uppskattas högt av en bred publik 

syntes tydligt på mängden röda prickar!  

 

Mikelis Lapsa, född 1982 i Riga, utbildades vid 

Kungliga Konsthögskolan 2005-2011.  År 2007 deltog 

han i grupputställningen ”6 spår” .  ANTEROOM tar 

vid där utställningen ”Vacated Variations” avslutades 

på Körsbärsträdgårdens konsthall på Gotland 

sommaren 2011.  Utställningen kan beses t o m 

lördag 18:e februari kl 16. 

 

 

Astrid Klavins Sköldebring 


