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Föredrag med ambassadör Henrik Landerholm 

 
 

Svensk-Lettiska föreningen i Stockholm har äran och nöjet att inbjuda till en föredragskväll 

 tisdagen den 7 april 2015. Sveriges Ambassadör i Riga, Lettland, Henrik Landerholm, 

 talar då över det högaktuella ämnet 
 

"Lettland i skuggan av kriget i Ukraina" 

Tid: klockan 18.00  

Plats: Lettlands Ambassad, Odengatan 5, Stockholm 

Språk: svenska 

 

Kvällen avslutas med mingel. 

Alla intresserade är varmt välkomna!  

Svensk-Lettiska föreningens styrelse 

 

 
 



 

Mjuk makt och hårda hot: den samtida säkerhetspolitiska utvecklingen i 
Östersjöområdet  

 var temat för årets första medlemsmöte 18 februari. 

Svensk-Lettiska föreningen hade bjudit in Johan Eellend, 
säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Östersjöområdet vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Platsen var: Estniska huset, 
Wallingatan 34, Stockholm, Kvällen anordnades i samarbete med 
Sverigeesternas förbund.  

Föredraget berörde bl.a. Rysslands strävan att nå politiskt inflytande i 
Baltikum och den militära uppbyggnaden i sitt närområde. 

 
Rysslands olagliga annektering av Krim har ändrat förutsättningarna för hela Östeuropa. 
Rysslands strävar att destabilisera sina närområden.  Då de internationella spelreglerna länder 
emellan är utslagna blir deras utrikespolitik oförutsägbar, vilket EU noterat. 

Östersjöområdet är komplext ur säkerhetssynpunkt, vilket i högsta grad berör även Sverige. 
Rysslands aggressiva handlingar yttrar sig t.ex. med kränkningar av svenskt territorium med flyg 
och ubåtar. Ryssland respekterar inte små länders rättigheter. Ryssland fortsätter att inför EU 
misskreditera balterna, genom att t.ex. kalla dem för 
fascister och genom påståenden att ryska 
minoriteter i dessa länder diskrimineras. Litauen 
åläggs t.ex att registrera personer som vapenvägrat 
under Sovjettiden. Man söker också att splittra de 
baltiska ländernas sammanhållning. Framför allt 
Estland och Litauen bekämpar detta. Ryska partier i 
Lettland söker att verka utan Rysslands inflytande, 
och är lojala mot sitt hemland Lettland. Fördelar 
finns, t.ex. att bo i ett EU medlemsland. Dessa 
ryssar är misstänksamma mot rysk massmedia och 
nyhetsrapporteringar.    

Ryssland arbetar hårt för att skapa en positiv bild av 
sig i utlandet, eftersom bl.a. handel med andra 
länder är mycket viktig för landets ekonomi. 
Rysslands befolkning är emellertid komplex. Inte 
alla är för Putin och hans Kremlpolitik. Befolkningen 
är åldrande. Om Ryssland fortsätter med sin 
aggressiva politik, vill befolkningen inte se sina barn 
bli kanonmat. 

De baltiska länderna försöker att bli fria från beroendet av rysk gas. Estland och Litauen har 
lyckats bäst, medan Lettland har resurser att lagra gas men saknar pengar att köpa gas. För 
säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöområdet är Finlands, som inte är beroende av 
Ryssland, position viktig. Befolkningen i Sverige har upplevt att det varit 200 år utan krig och 
räknar med att detta skall fortsätta, och kanske inte engagerar sig tillräckligt mycket. Sverige 
söker lösa internationella konflikter genom dialog. Nuvarande ordförande i Nato kommer från 
Danmark. Sverige är inte medlem av Nato men är ändå väl integrerad i Nato genom samarbete, 
t.ex. samövningar.  

 
Mudite Hoogland Krasts 

 
 



 
Möte i Riga med Lidija Treigute, Förbundet Lettland-Sverige, i mars 2015. 
 
Lidija Treigute, Sarmite Andersons och undertecknad 
träffades i Sarmites bostad på Zirgu iela i Riga för att 
tala om ev mera gemensamma aktiviteter. 
 
Lidija berättade att Förbundet Lettland-Sverige har 
drygt 80 medlemmar. Nya kommer till hela tiden men 
andra försvinner till andra länder för att arbeta. 
 
Förbundet började sin verksamhet 1989 efter ett långt 
uppehåll under Sovjeteran. Förbundet grundades 
ursprungligen på 1920-talet. 
 
Förbundet strävar efter att ha en programpunkt varje 
månad. De ordnar t ex en kväll på temat "Svensk 
ärtsoppa med punsch", en kväll på temat "Svenska 
semlor" då ett bageri bakar sådana eller ungefär 
sådana. 
 Man ordnar årligen svenskt Valborgsfirande på 
Friluftsmuseet (Brivdabas muzejs). Sarmite, Hjeltmans, 
Conny med sambo och undertecknad deltog i ett sådant 
firande för ett par år sedan. Efter brasa och sång nere vid sjön tågade alla till Gamla Krogen för 
att äta nässelsoppa med piroger och lyssna till mera sång. I år skall ambassadören Henrik 
Landerholm hålla vårtalet. 
Första veckoslutet i juni ordnas en stor hantverksmarknad i Friluftsmuseet. Då deltar Förbundet. 
 Den 6 juni ordnas festligheter i Svenska Ambassadens trädgård. Då medverkar Förbundet 
ävenledes. 
I Ambassadens Midsommarfirande deltar givetvis Förbundet.   
Förbundet ordnar ibland program i Nordiska Ministerrådets lokaler i Bergs bazar där chef numera 
är Jan Widberg. 
Den 6 november ordnas Gustaf Adolfdagen med föredrag och stort kalasande på Gustaf 
Adolfbakelser. 
Luciafirande brukar också ordnas, dels på Sveriges Ambassad, dels i Domkyrkan. I samarbete 
med Ambassaden som man har mycket god kontakt med. 
 
I Limmared i Sverige (nära Borås) finns Nätverket Sverige-Lettland, Ulf Andersson, som ordnar 
mycket hjälpsändningar och resor till Riga. 
 
Sarmite och jag föreslog att vi skulle annonsera om deras program även på vår facebook och 
hemsida. Det säger vi ja tack till, tyckte Lidija. Själva har de inte möjlighet att göra motsvarande 
för oss. 
Vi föreslog också att Sarmite som har bostad i Riga där hon ofta vistas skulle kunna fungera som 
kontaktperson mellan våra två föreningar. Ja tack, sa Lidija. 
 
Ja, det var ju egentligen fråga om gemensamma aktiviteter. Det blir väl svårt men vi kan delta så 
mycket som möjligt i varandras göranden och låtanden. 
 
Detta i korthet om vårt trevliga möte med Lidija Treigute. 
 
Diana och Sarmite 
 

 
 

Ordförande Lidija Treigute 



 

Lettiska Evangelisk- Lutherska kyrkan i Sverige firar 70 år 

1945 bildades den första lettiska församlingen av de letter som kommit som flyktingar i Sverige. 

Under åren har det funnits lettiska församlingar på så gott som varje ort där det fanns letter. 

 I år firade de lettiska ev-lut församlingarnas 70 års jubileum i Stockholm 20-22 mars. Det hela 

inledde 20 mars med en konsert kl. 18.00 i Finska kyrkan, Slottsbacken. Det var 8 flickor från 

Dobeles (liten stad i Lettland) musikskola som spelade piano och flöjt och avslutade med en 

gemensam sång. 

21 mars 9.30 var det samling i Stockholms domkyrka, dvs. Storkyrkan i Gamla sta´n där Dr. 

Normunds Kamergrauzis mötte upp för en rundvandring och berättelse om detta kyrkorums 

historia. Sedan följe Sinodens högtidliga öppnande som avslutates med nattvard. Kl.12 i Finska 

kyrkan intill följde Sinodens möte med den inbjudna gästen från Tyskland, ärkebiskopen för 

lettiska ev-lut kyrkan i exil (utanför Lettland) Elmars E. Rozitis  Dagen avslutades med middag för 

alla letter och övriga som ville delta. 

22 mars 14.00 i Adolf Fredriks kyrka var det Jubileums gudtjänst med nattvard.  Ärkebiskop 

Elmars E. Rozitis medverkade med predikan. Även prosten Ieva Graufelds och Dr. Normunds 

Kamergrauzis medverkade. Operasångarna Marlene Keine och Arvids Keinis gladde med vacker 

sång. I kyrksalen intill bjöd Stockholms lettiska ev-lut församling på kaffe/te med smörgås och 

goda bakverk, jubileumskringla dvs lettisk trad. saffranskringla med mandel inte att förglömma. 

Församlingens ordförande Zane Carlshamre gjorde en kortare historisk återblick med hjälp av 

Powerpoint presentation. Prosten Ieva Graufelds gjorde också en historisk återblick och hade 

ordnat en fotoutställning av församlingens verksamhet genom åren. 

Mudite Hoogland Krasts 

 
 
VÄLKOMMEN TILL PÅSKMARKNAD 
 
Letternas Riksförbund inbjuder till Påskmarknad 
lördagen den 28 mars kl 12.30 - 16.00. 
  
Wallingatan 34, 5tr. Dörrkod 8591. 
  
Det underbart goda lettiska brödet, korvar, sprats, godis och mycket, mycket mer kommer 
samma morgon med färja direkt från Riga till Wallingatan. 
 
 
 
 
 


