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Viņa karaliskā augstība, Zviedrijas kroņprincis Gustavs Ādolfs.
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Karāliskā ģimene pie prinča Eižena pils Valdemarsuddē.

Zviedrijas karaļa dzimta.

Karalis Gustavs V. dzimis 16. jūnijā 1868. Kronēts
8. decembrī 1907. Karali Gustavu V. tauta augsti ciena ne-
vien kā_ valdnieku, bet ari kā cilvēku. Privātdzīvē karalis

interesējas sevišķi par mākslu, medniecību un sportu.
Karalis aprecējās 20. septembrī 1881.. g. ar Bādenes

princesi Viktoriju. Karaliene ļoti vispusīgi izglītota un tā

sievišķi mīl mūziku un vispār mākslu. Arī viņu tauta mīl,
jo tā ir laba valdniece un visai daudz darījusi labdarības' laukā.

Troņmantinieks Gustavs Adolfs, dzimis 1882., interesē-

jas par mākslu un zinātni, sevišķi arcbaioloģiju. No pirmās
llainlībais ar princesi Margrietu', dzimi. 1881.., princim ir pieci
bērni. Viņa laulātā draudzene nomira 1920. Otrreiz princis
apprecēja priecēsi Louizi Mountbatten, dzim. 1889.

Karāļpara jaunākais dēls Vilhelms, dzimis 1884.,, ir jūras
virsnieks, dzejnieks, rakstniek® un 'sevišķi mīl ceļot zināt-

niskos nolūkos. Viņš sarīkojis zinātniskas ekspedīcijas uz

Vidusameriku, Dienvidusamēriku un Āfriku.
Karalim trīs brāļi: prinči Oskars, Kārlis un Eižens.
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Pirmais karāļa autobrauciens 1903. gadā

autoizstādē, sporta parkā.

Princese Ingeborga piedalās braucienā kādā citā auto, kas

tagad pēc 25 gadiem izskatās kā no muzeja ņemts. Reta aina.

Viņa majestāte, Zviedrijas karālis Gustavs ar vienu

gadu veco kroņprinci Ādolfu 1883. g. Rets uzņēmums.

Karāļa pils Stokholmā, monumentālceltne, kādas ir maz visā pasaulē. Cēlis architekts Nieodemus Tessin. Būves pārzinis

bija karālis Kārlis XI., kas lika veco pili pārbūvēt. Pēc 1697. gada ugunsgrēka būves plāns tika paplašināts, un pili

nobeidza tikai 1750. gadā.
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Zviedrijas tagadējā valdība. Otrais pa kreisi, viņa ekselence

ministru prezidents admirālis un no tā pa labi,

viņa ekselence ārlietu ministrs un universitātes kanclers

Tryggers.

Arķibīskaps Nathans Söderblom's. Karāļa štaba priekšnieks, grafs admirālis

C. A. Ehrensvärd's.
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Dr. Pauls Kalniņš,

Saeimas priekšsēdētājs.
Saimanspresident

Hugo Celmiņa,
ministru prezidents.

Ministerpresident

Latvijas republikas valdība
— ministru kabinets.

Den lettiska republikens regering vid in gåendet i Statenselfte leonadsår.

Pirmā rindā no kireisāisl: tautas labklājības mindstrsi V. Rubuls, izglītības — E. Ziemelsi, ārlietu —
A. Balodis', kara —

A. Ozols, valsts kanel. dir. D. Rudzīts, ministru prezidents H. Celmiņš, finanču — A. Petrevio», iekšlietu — E. Lai-

miņš, satiksmes — Fr. Ozoliņš, zemkopības —
A. Alberings, zemkop. m. b. St. Ivbuls. Iztrūkst tieslietu minåsitrs.

Zviedrija — Latvija.
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Den tredje Saeimans plenarförsumlingTrešās Saeimas plenārsēde.

I kolonā: 1. rindā no kreisās: J. Rainis (iztr.), R. Bīlmanisi, A. Rudevics, F. Ciefcns. 2, — R, Dukurs, J. Celms, K. Lo-

rencs, A. Veckalns. 3. — Br. Kalniņš, K. Dēķens, P. Lejiņš, P. Ulpe. 4. N. Kalniņš', P. Zeibolts, V. Bastjānis, J. Višņa.

5._A. Kurcijs-Kuršdnskis, J. Opinoans, K. Eliassi, F., Mendersi, 6. — L, Laicens, 0. Jankus, M. Rozemtāls, V. Pigulevsikiis.

7. —J. Balodis, E. Miezis,, I. Muižnieks (liztr.), K. Būmeisters. 8.
— J. SlaugotnishCukurs, L. Jeršovs, E. DzeMts,

E,. Radziņš. 11. kolonā: 1. rindā no kreisās: K. Balodis» P. Jura&evskis, A. Bļodnieks, S, Ivbuls. 2. —
M. Skujenieks,

E. Rirnibenieksļ, A. Eglītisļ, A. Pastors. 3.
— J. Sterns» K. Kirsteins, G. Mīlbergs, L. Ozoliņš. 4. —J. Trasuns, J. Kau-

liņš, 0. Rancans, V. Rnbuls. 6.—S. Pabērzs, J. Pabērzs, (iztr.), A. Jukšinskis, A. Dzenis. 6-—N. Maizels, J. Vintersi, br. vieta,

V. Barkans. 7. — M. Kallistrātovs, G. Jeļisejevsi, J. Korņiljevs (iztr.'), L. Spoianskis. 8.
— M. Lazersons, M. Nuroks,

A. Nuroks, M. Dubins. 111. kolonā: 1. rindā no kreisās: A. Alberings, A. Briedis» K. Pauļuks, G. Reinhards (nav saredz.).

2l —H. Celmiņš, A. Kalniņš, E. Laimiņš (iztr.), V. Sanders. 3. —K. Ulmanis, J., Balodis, J. Ērglis» J. Ķullītis. 4. —

A. Klīve, E. Grantskalns, V. Gulbis' (iztr.), K. Beldaus. 5. — V. Firks, J. Birznieks, G. Ozoliņš, L. Ausējs,. 6. —L. šoelers,

V, Vestermans (iztr.), H. Dzelzīts, A. Bergs. 7. —P. šīmans (iztr.)» V. Pussuls» M. Abuls (iztr.), J. Annuss. 8. —J. Poim-

mers (iztr.), S. Kirilovs, J. Viļpisevskis, J. Veržbickis.

Latvijas galvas pilsētas — Rīgas pilsētas valde. Rigas Stadskollegium.

No kreisās puses- pirmais: J. Viiklandts» pils. vaildes loc.» veselības nod. vad., E. Karlsons, pils. valdes loc.» sociālās apgā-

dības nod. vad., Dr. R. Blūmenfeldts, pilsi valdes loc, veselībasnod. vad., G. Ullimann, pils, valdes loc, tirdzniecības nod. vad.,
A. Pļavinskisi, pilsētas sekretārs, V. Sādovskis, pilsētas galvas biedrsl, finainču nod. vad., A. Krieviņš, pilsētas galva, T. Lī-

ventālsi, pilsētas galvas biedrs, nekustamu īpašumu, nod. vad.,, J. Jagars, pilsētas valdes loc, būvju nodaļas vad.,, A. Steins,
pila. valdes loc. vietas izpildītājs, A. Ozoliņš, pils. valdes loc, darba nod. vad., J. Aberbergs, pilsētas valdes loc, izglītības
nod. vad., K. Tīfentāls, pilsētas domes revāz. komisijas priekš sēdētājs, L. Laicēns pilsi. domes revīz. komisijas loceklis!.

Sverige — Lettland
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C. R. P. de Re ut rrs w ärd

Zviedrijas sūtnis Latvijā.

När man frän en vidare synvinkel söker ur-

skilja vad som skett vid Östersjöns
östra kust alltsedan det gamla ryska

tsarväldets fall, skall man finna, att

nu blott en utvecklingslinje återknutits, vil-

ken går tillbaka genom mer än tusen år

och som aldrig brutits annat än till förfång för

alla de folk, som bygga och bo kring detta stora

vatten. De nya Östersjöländernas avskiljande
från Ryssland och grundandet av deras politiska
självständighet betyder att gränsen

mellan östern

och västern åter länkats tillbaka till ungefärligen
sitt gamla hävdvunna läge och därmed Finland,

Estland, Lettland, Litauen och Polen återvunnits

för ett fritt, nationellt kulturarbete. Fram och

åter har genom sekler striden gått just på dessa

"marker", liksom längre söderut i Ungern och pa

Balkan, mellan västerland och österland, varje

gång förödande men denna, som vi hoppas, sista

gång med en, trots oerhörda förluster, lyckosam
utgång. Eņ av defå stora vinsterna av det annars

nästan enbart förstörelsebrmgande världskriget
var just återupprättandet av dessa nationella sta-

ter, vilkas bestånd och oberoende utgöra den

säkraste fredsgarantien i norra Europa.
I den krassa politiken talas det visserligen om

något som kallas "buffertstater" och det är ej tu

tal om att många av de stater, som före världs-

kriget gränsade mot ett imperialistiskt Ryssland,

ny med lättnad kunna konstatera det bättre militär-

politiska läge, som uppstått genom att de forna

ryska grannprovinserna nu bilda oavhängiga sta-

ter. Sverige hör även till dem, som kunna glädja
sig åt ett sådant nytt och bättre sakernas tillstånd.

Men samtidigt som Sverige visst ej är omedvetet

härom, kan var och en

som sökt tränga in i

svenskt utrikespolitiskt
tänkande och kännande

utan vidare fastslå, att

dylika synpunkter icke

äro de i landet framför

andra förhärskande. Vad

vi svenskar framför allt

tänka på i detta sam-

manhang — och vi göra
det med den högsta grad
av tillfredsställelse — är

den omständigheten, att

länder och folk, vilka un-

der sekler varit förenade

under Sveriges krona,

som troget delat lycka och

C. R. P. de Reuterswärd,

viņa ekselence ārkārtējais Zviedrijas sūtnis un

pilnvarotais ministrs Latvijā!.

Sveriges minister i Riga.

framgångar men kanske än mer olyckor och mö-

dor, nu äntligen återförts till Östersjöns gamla
och alltjämt blomstrande kulturkrets, och, vad

mer är, att de nu vuxit upp
till fullmyndiga, fria

och med det gamla moderlandet jämnställda
stater.

Något mer än tio år ha förgått sedan dess och

; llgen kan mecj större glädje än just det forna
moderlandet iakttaga, huru väl och framgångsrikt
dessa nya jämlikar och anförvanter lyckats i sin

statsuppbyggande verksamhet, vilka oerhörda

svårigheter de förstått att övervinna, och vilka

utomordentliga resultat de nått. Allt detta sjudan-
(Je, målmedvetna och glänsande arbete för att på
(ļen gamla trots alla påfrestningar orubbade

västerländska grunden — vilken i sig ätminsto-

ne innesluter några fasta svenska granitblock —

åter mura upp en statlig tillvaro ar i sanning värd

flen högsta grad av beundran. Och framför allt,

det borgar för en stor och lycklig framtid, skulle

s£ än det Gud förbjnde, denna framtid ha nya

svam påfrestningar i sitt sköte.

Men det är ej blott beundran, som svenskarne

£ dessa dagar vilja ge uttryck för utan kanske

främst den vänskap, som så lyckligt bestått genom
århundraden och vilken nu åter och fritt från alla

band och hämmande inflytelser kan utvecklas och

förkovras genom ömsesidigt utbyte av tankar och

rön, av gåvor och gengåvor, genom hängivet
samarbete och ömsesidigt stödjande. Högst är

vänskapen, när ingen är enbart givande, ingen

enbart tagande, utan där båda som jämlikar

stödja, hjälpa och glädja varandra,

I dessa dagar, då Lettlands president och Sveri-

ges konung gästa varandras länder, har som

aldrig tillförne en väck-

ande och förnyande på-
minnelse givits våra bå-

da folk av allt det stora

förflutna och allt de lycko-
samma närvarande, som

förena dem. Och se vi

framåt, finna vi oss stå

vid början av en numera

gemensam väg. Stora

och härliga uppgifter fö-

restå oss i vårt svensk-

lettiska samarbete. Lå-

tom oss tillsammans van-

dra den vägen fram med

frejdigt mod och sätta

skuldra mot skuldra.
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Ja no plašāka redzesstāvokļa mēģināsim no-

skaidrot, kas noticis Baltijas jūras austrumu kra-

stā pēc vecās cara valsts sabrukuma, izrādīsies, ka

atjaunota ir vienīgi attīstības līnija, kura snie-

dzas atpakaļ caur vairāk neka tūkstoš gadiem, un,

ja šī līnija ir tikusi lauzta, tas vienmēr ir nācis

par ļaunu tautām, kas mīt un ceļ savu dzīvi ap šīs

jūras ūdeņiem. Jauno Baltijas valstu atdalīšanas

no Krievijas un viņu politiskās neatkarības nodi-

bināšana nozīmē, ka robeža starp austrumiem un

rietumiem ir atbīdīta atpakaļ līdz savai vecai, ie-

rastai vietai, un līdz ar to Somijai, Igaunijai, La-

tvijai, Lietuvai un Polijai dota iespēja nodoties

brīvam, nacionālam kultūras darbam. Šurp un

turp caur gadu simteņiem, cīņas starp austrumiem

un rietumiem, tāpat kā vairāk uz dienvidiem Un-

gārijā un Balkānos, ir norisinājušās taisni šo

zemju robežās, vienmēr atstādamas postošu ie-

spaidu, bet šoreiz cerams, neskatoties uz visiem

nedzirdētiem zaudējumiem, ar laimīgu iznaku-

kumu. Viens no nedaudziem lieliem ieguvumiem

pasaules karā, kurš citādi atnesis gandrīz vienīgi

postu, ir taisni šo nacionālo valstju atjaunošana,
kuru pastāvēšana un neatkarība ir drošākā mie-

ra garantija Ziemeļeiropā.
Krasajā politikā protams tiek runāts par ta

sauktām «bufera valstīm», un nevar liegt, ka dau-

dzas no tām valstīm, kurām pirms pasaules kara

bij kopējas robežas ar imperialistisko Krieviju,

tagad atvieglotas varēja konstatēt militāri politi-
skā stāvokļa uzlabošanos, kas bij radusies agrā-
kām Krievijas robežprovincēon topot neatkarīgām
valstīm. Arī Zviedrija pieder pie tiem, kam šis

jaunais, labākais lietu stāvoklis var darīt prieku.
Bet kaut gan nevar teikt, ka Zviedrija to neapzi-

nātos, tomēr katrs, kas mēģinājis izprast zviedru

ārpolitikas domas un jūtas, tūliņ redzēs, ka šis vie-

doklis mūsu zemē nav valdošais. Par ko mēs zvie-

dri vispirms domājam šai sakarībā — un ar ko

mēs visaugstākā mērā esam apmierināti — ir tas

apstāklis, ka zemes un tautas, kuras gadu simte-

ņiem ilgi ir bijušas apvienotas zem Zviedrijas scep-

tera un dalījušās ar viņu laimē un panākumos,
bet vēl vairāk varbūt nelaimē un grūtībās, no

jauna ir tapušas pievienotas Baltijas jūras senai un

vienmēr ziedošai kultūras joslai, un, vēl vairāk,
ka tās tagad ir izaugušas par pilngadīgām, brīvām

un agrākai tēvzemei līdztiesīgām valstīm.

Nedaudz vairāk par desmit gadiem ir pagāju-
ši no tā laika, un nevienamnevar būt lielāks prieks,

.kā taisni viņu agrākai tēvzemei, atzīi cik labi

un cik veiksmīgi šiem jaunajiem līdztiesībniekiem

un radiniekiem ir laimējies savā valsts uzbūves
darbībā, kādas nedzirdētas grūtības tie pratuši
pārvarēt, un kādus ārkārtīgus panākumus tie ir

sasnieguši. Viss šis dedzīgais, apzinīgais un spī-
došais darbs, lai uz veciem rietumzemes pama-
tiem, kuri, neskatoties uz visiem pārbaudījumiem,
palikuši neaizskārti — un kuros ir iebūvēti vis-

maz daži neizkustināmi zviedru granitbluķi — at-

kal uzceltu staltu tagadni, ir tiešām vislielākās

apbrīnošanas cienīgs. Un par visām lietām, tas

liecina, ka nākotne būs liela un laimīga, ja arī,

ko Dievs lai novērš, šī nākotne nestu jaunus sma-

gus pārbaudījumus savā klēpī.
Zviedri tomēr šinīs dienās ne tik daudz grib

izteikt apbrīnošanu, kā varbūt vispirms draudzību,
kura tik laimīgā kārtā ir uzglabājusies gadu simte-

ņiem cauri un kura tagad atkal brīva no visām

saitēm un traucējošiem iespaidiem, var attīstīties

un pieaugt, abpusēji apmainoties domām un pie-
dzīvojumiem, balvām no vienas un otras puses,

pašaizliedzīgā kopdarbībā vienam otru pabalstot.
Draudzība ir visstiprākā tad, ja viens vienmēr

nav tikai devējs un otrs tikai ņēmējs, bet ja
viens otru, kā līdzīgs līdzīgu, pabalsta, palīdz
un dara prieku viens otram.

Šinīs dienās, kad Latvijas prezidents un Zvie-

drijas karalis viesojas viens otra zemēs, abām

mūsu tautām, tik dzīvi kā vēl nekad, ir tikusi at-

gādināta lielā pagātne un laimīgā nākotne, kas

tās vieno. Un ja mēs raugāmies uz priekšu, mēs

redzam, ka mums stāv priekšā kopējs ceļš. Lieli

un cēli uzdevumi gaida mūs mūsu zviedru-latvju
kopdarbībā. lesim ar prieku šo kopīgo ceļu un lik-

sim plecu pie pleca.
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Kārlis Zariņš,
Latvijas sūtnis Zviedrijā.

Latvijas-Zviedrijas tuvināšanās.

Beidzamā laikā daudz tiek i presē i sabiedrībā

runāts par zviedru-latvju tuvināšanos. Kā

dūmi nevar rasties bez uguns, tā arī runām

ir zināms pamats, sevišķi vēl, ja viņas pieņem pla-

šākus apmērus. Šinī īsā rakstiņā, mēs negribam, ap-

skatīt kultūrēlu un vēsturisko tuvināšanos, par to

jau abu valstu rakstnieki, zinātnieki un sabiedriskie

darbinieki ir plaši izteikušies, bet gribam paris rindi-

ņās pakavētes pie Zviedrijas-Latvijas saimnieciskās

tuvināšanās.

Saimnieciskā laukā šīs abas valstis ir viena otrai

vajadzīgas un viņas viena otru var papildināt. La-

tvija ir tīri lauksaimniecības zeme un mūsu zemkopī-

bas ražojumi atradīs vienmēr Zviedrijā sev izdevīgu

tirgu. Ņemsim par piemēru kartupeļus un ābolus.

Šī prece tiek ievesta Zviedrijā katru gadu par vai-

rākiem miljoniem zviedru kronu. Ja Latvija šai

zviedru ievedumā nestāv pirmā

vietā, tad tas izskaidrojams pa

daļai ar mūsu beidzamo gadu

neražu un pa daļai arī ar to, ka

mūsu tirgotāj i-eksportieri vēl

nav pietiekoši izpētījuši Zviedri-

jas tirgu un viņas prasības. To

pašu apmēram varētu teikt par

dzīvlopu un gaļas ievedumu

Zviedrijā. Ir pareizi, pašlaik

Zviedrijā pieņemtais likums par

ārzemju gaļas ievešanu, ir ne

visai mums labvēlīgs, bet viņš

tomēr neizslēdz šīs preces ieve-

šanu. Mēs redzam, ka viņa arī

vienumēr tiek Zviedrijā ievesta.

Godam jāsaka, ka zviedri visu-

mā ļoti labi atsaucas, kā par

latvju tirgotājiem, tā arī par

mūsu lauksaimniecības ražoju-

miem un citām precēm.

Kārlis Zariņš,

Latvijas sūtnis, pilnvarots ministrs

Zviedrijā.

Lettlands minister i Stockholm.

No rūpniecības ražojumiem diezgan daudz zviedri

ieved Latvijas linoleumu, gumiju un dažāda veida

koka un koku masas izstrādājumus, kā arī ādas etc,

etc. Ar vienu vārdu sakot, Latvijas ievērojamākie

ražojumi var atrast patstāvīgu tirgu Zviedrijā. Tikai

pašiem mūsu rūpniekiem un tirgotājiem jāpieliek lie-

lākas pūles, lai darījumi kļūtu lielāki.

Zviedrijas finansiālais stāvoklis ir sevišķi spī-

došs. Oficiālais diskonto procents ir Zemāks pat

nekā Londonā un Ņujorkā. Tas pierāda, ka zemē ir

naudas pārpilnība. Zināms, zviedru lielā un plaši

attīstītā rūpniecība arī prasa prāvus kapitālus, bet

zviedru kapitāls pēc statistiskiem dētiem plūst arī

uz ārzemēm. Tā kā Zviedrijas saimnieciskais un fi-

nansiālais stāvoklis ir tik labs, tad viņas uzņēmumos

ieplūst arī prāvi ārzemju kapitāli. Tā Zviedrija ir

pamazām tapusi par zināmu Ei-

ropas finansiēlo un saimniecisko

centru, kurā ieplūst lēts ārzem-

ju kredits un pašu kapitāli pa-

mazām iziet uz ārzemēm1
.

Nerunāsim šoreiz par zviedru

rūpniecību vispāri, kura ir ļoti

labi nostādīta, bet viņas lauk-

saimniecības mašīnas ir plaši

pazīstamas vispāri Eiropā. Zvie-

dris mīl ievest savā zemē labu

un pirmklasīgu preci un tādu

pašu viņš izved' arī ue ārzemēm.

Visus šos apstākļus vērā ņe-

mot, mēs nākam pie slēdziena,

ka Latvijas-Zviedri jas tuvinā-

šanai ir veselīgs pamats un viņa

ir plaši apsveicama un vēlama.
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Prof. P. Šmits

Lai gan latviešu tauta vēl līdz mūsu dienām nav

aizmirsusi veco «labo zviedru laiku», tomēr

tikai reti kāds sapratīs, kā laimēs atkal zvie-

driem tuvojamies un kāds mums no ta var cel-

ties labums. Bieži dzird spriežam, ka krievi jau

esot mūsu tuvākie kaimiņi un tuvākie radinieki —

izņemot zināms nelielo leišu tautu — un tādēļ gan

mums vispirms esot jāmeklē krievu draudzība.

Lai arī ar savu tagadējo valdību krievi esot no

mums atsvešinājušies, tomēr tāda kārtība jau ne-

varēšot ilgi Krievijā pastāvēt. Šādi prātojumi ir

pavirši un vienpusīgi. Krievi ir sapņotāju un

mākslinieku tauta, kas neprot turēties pie dzīves

īstenības. Krievs ir gan ļoti

viesmīlīgs un diezgan lab-

sirdīgs, bet viņš pats nezi-

na, ko viņš grib. Tādēļ arī

nevaram paredzēt, kas īsti

notiks ar pašiem krieviem

un ar Krievijas robežās

dzīvojošām tautām. Vairāk

kā divi simti gadu laikā

latvieši paši ir piedzīvojuši,
kāda ir krievu valdība. Ne-

vis senie vācu mestru laiki,
bet gan krievu laiki bija
latviešu tautai visgrūtākie.
Tur gan nav vainojams
kāds krievu tautas ļau-
nums, bet gan viņu pārspī-
lētā fantāzija un nepastā-
vība. Tādai mazai tautai,
kā latviešiem, šāda nepa-
stāvība ir ļoti bīstama. Mēs
jau varam palikt krievu
tautas draugi, bet mums ir

jāsargās no pārkrievošanās,
kas mūs var atsvešināt no

rietumu Eiropas.
Kādai tautai

mums ir

jaluko tuvoties, to jau
ģeogrāfija un ar-

chaioloģijā. Zviedru ar-

chaiologi jau ir pierādīju-
ši, ka trīs tūkstošu

ga-
du laika Baltijas jūras pie-
ķrastes, neizslēdzot Latvi-
ju» ir manāms savs kultūras cikls, zināma kultū-
ras līdzība. Turpretī tiešus sakarus starp Zvie-
driju un Latviju meklē gandrīz divi tūkstošu ga-
du laika. Ar tik seniem sakariem tad arī liekas
but nosprausts latviešu tautas vēsturiskais uzde-
vums.

Vācu tautas kultūra ir tuvojusies vairāk dien-
vidiem un tada ziņa drusku novirzījusies no zie-

Ievadam.

Profesors Pēters Šmits,
latviešu-zviedru biedrības, priekšsēdētājs.
Lettisk-svenisfca föreningens' ordförende.

meļu tautām. Par ilgiem gadu simteņiem vācu

senči bija pavisam atstājuši Baltijas jūras pie-
krasti, atdodami to zemi slavu ciltīm, kādēļ vā-

cieši vēl sevišķi attālinājās no latviešiem. Lai gan
vācieši vēlāk atkal ieņem Baltijas jūras piekrasti,
uzvar arī latviešus un uzmetas tiem par kungiem,
bet latviešu draudzību un labvēlību viņi nespēj
iemantot. Grūti jau arī būtu domāt, ka liela un

stipra tauta meklētu pie mazas, uzvarētas tautiņas
kādu draudzību.

Tā tad izrādās, ka pēc vairāk apstākļiem mēs

stāvam vistuvāk zviedru kultūrai un zviedru tau-

tai. To ir sapratuši arī paši vienkāršie latviešu

arāji. Par visām kaimiņu
tautām mēs sastopam kādas

zobgalīgas dziesmas, bet

zviedri tur tiek minēti ar

cienību.

Celies agri, zviedru meita,

Sukā savus garus matus.

Aiz Daugavas zirgi zviedza,

Atjās prūšu precenieki.
L. D. 14130, 6.

Jūdziet man sirmus zirgus,
Brauksim zviedru zemītē;

Atvedam zviedru meitu

Ar sudraba ielokiem.

L. D. 16151.

Sargies, āra cielaviņa,
Spers tev zviedru vana-

dziņš. L. D. 13510.

Mana dziesma zviedru dzie-

sma,

Gan es pati atdziedāšu.

L. D. 796.

Pirmie soļi šai tuvinā-

šanās darbā gan laikam būs

jāsper zinātniekiem, jo se-

višķi archaioloģijā, vēsturē

un etnogrāfijā mums bieži

vien ir kopējas intereses.

Arī tirdzniecība starp Zvie-

driju un Latviju attī-

stās arvien vairāk. Var-

im i, ka nākamībā Skandināvijas un Baltijas
valstis pratīs nodibināt arī kādu politisku vienību,

bet tādas lietas atstāsim labāk mūsu valstsvīriem.

Tā tad būsim draugi ar visiem mūsu kaimiņiem,
bet par visām lietām neaizmirsīsim mūsu vecos

kultūras nesējus zviedrus!
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Även om
det lettiska folket intill den dag i

dag är icke glömt «den gamla goda svensktiden»,

är det ändå rätt sällan någon, som har bildat sig en

mening om, huru vi skulle kunna närma oss svens-

karna och vilka fördelar vi därigenom skulle kom-

ma att åtnjuta. Det hördes ofta uttalanden,

;i H ryssarna äro våra närmaste grannar,

varför vi i första rummet måste söka när-

ma oss Ryssland. Även om det erkännes, att rys-

sarna under sin nuvarande regering blivit oss allt

mera främmande, betonas det alltid, att den ögon-

blickliga ordningen i Ryssland säkerligen icke

kommer att bestå länge. Denna uppfattning är

dock såväl överdriven isom ensidig. Ryssarna äro

ett folk av drömmare och konstnärer, vilka emeller-

tid icke förstå att inrätta sig efter vardagens for-

dringar. De äro visserligen gästfria och tämligen

godhjärtade men veta själva icke med säkerhet,

vad de egentligen vilja. Det är därför omöjligt att

förutse, vilka öden det ryska folket och de inom

Rysslands gränser levande folken komma att få

genomgå. Under mer än två århundraden ha let-

terna haft tillfälle att övertyga sig om nackdelarna

av rysk förvaltning. Icke de tyska ordensmästar-

nas tid för de lettiska folken den ryska

perioden var den utan svåraste. Detta icke på

grund av dåliga egenskaper hos de ryska folket

men väl genom dess exalterade fantasirika livså-

skådning och dess obeständighet. För ett litet folk

som letterna är en sådan obeständighet synnerli-

gen farlig. Vi kunna visserligen förbliva det ryska
folkets vänner, men vi måste taga oss

i akt för för-

ryskningssträvanden, vilka endast bidraga till att

avlägsna oss ifrån Västeuropa.
Vilket folk vi måste försöka att närma oss på-

visa redan geografin och arkeologin. De svenska

arkeologerna ha bevisakatt Östersjöbäckenet, Lett-

land icke uteslutet, under 3000 års tid haft sin tyd-

ligt bemärkbara kulturgemenskap, över 2000 ar

ha direkta förbindelser mellan Sverige och Lett-

land bestått. Dessa tidiga förbindelser kunna också

sägas ha blivit de bestämmande för det lettiska fol-

kets historiska uppgift.
Den tyska kulturen kom under inflytande av

södra Europas länder och har därigenom blivit me-

ra främmande för Nordens folk. Under loppetav lån-

ga århundraden lämnade tyskarnas förfäder helt

Österjöns stränder, vilka därunder befolkades av

slaver. Ävem om tyskarna sedemera återigen upp-
trädde vid Östersjön, där de underkuvade även
letterna ocli gjorde sig till herrar över detta folk,
lyckades det dem aldrig att vinna deras vänskap
och välvilja. Det är också rätt fjärran liggande
för ett stort och starkt folk att söka en liten och

besegrad stams vänskap.

Det visar sig alltmera att på grund av flera oli-

ka omständigheter vi istå närmast svensk kultur och

Sveriges folk. Detta har också även den enklaste

lettiske odalman förstått. I flera folkvisor, där

svenskarna överallt nämnas med största aktning,
betecknas de båda folken uttryckligen såsom gran-
nar.

Den svenska flickan stiger tidigt upp,

och kammar sina långa lockar,

på andra sidan Duna gnäggar hästar,

där komma preussiska friare.

Lettisk folkvisa 14130,6

Sela mina gråa fålar,
rid med mig till svenska landet,
hämta må vi svenska flickor,
rikt behängda med silversmycken.

Lettisk folkvisa 1651.

Akta dig hjärtebarnet mitt,
lätt nog fångar dig den svenska falken.

Lettisk folkvisa 13510.

Min visa, en svensk visa,

vill jag nu själv sjunga.
Lettisk folkvisa 796.

De första stegen i det ömsesidiga närmandet

måste säkerligen göras av vetenskapsmännen, då

dessa särskilt vad arkeologin, historien och etno-

grafin beträffa ha gemensamma intressen. Även

handeln mellan Sverige och Lettland utvecklas

alltmer. Kanske komma också i framtiden politiska
förbindelser att inledas mellan de Skandinaviska

och de Baltiska staterna, men på detta område

måste vi överlåta första steget åt våra staters ofi-

ciella regeringsrepresentanter. Vi letter vilja leva

i vänskap och samförstånd med alla våra grannar,

men vi vilja framförallt icke glömma våra gamla
vänner och fränder svenskarna.
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Dr. Kārlis Hildebra nd's,

Zviedrijas valsts parādu komisijas prezidents.

Kad
Latvijas valsts prezidentu sagaidīja Stok-

holmā ierodamies, laikraksts Aftonbladet

lūdza man, lai uzrakstu apcerējumu par

Zviedriju un Latviju. Es še gribētu pievest

svarīgāko no tā.

Pēc tam, kad es biju aizrādījis, ka zviedru vārds

no tā laika, kad zeme 3'oo gadu atpakaļ bij Zviedrijai

pievienota, arī vēl tagadējā Latvijā ir labā piemiņā,

es teicu, ka tā tas ir arī citur.

Ne visai sen atpakaļ Stralsundes pilsēta svinīgi

pieminēja trīssimts gadu atsvabināšanos no ķeiza-

riskā karaspēka, pateicoties zviedru palīdzībai, un

Lūtcenas pilsēta jau gatavojas pēc pāra gadiem svi-

nēt Gustava Ādolfa nāves piemiņu. Bet zviedri, kā

uzvarētāji, ne tikai postīja, viņi arī cēla. Zviedru

politika ir vairākkārt nostādīta tieši kultūras kalpībā,

un mums bez kādas lielības ir tiesība ar lepnumu uz-

svērt to. Turpretim mūsu kultūrēlā atbildība nā-

kotnē ar to top vēl lielāka un smagāka. Ja mūsu tēvi

kara apstākļos atrada iespēju un laiku, strādāt mie-

rīgu darbu kultūras labā, tad no tā ir slēdzams, ka

mums tas tagad jāvar vēl lielākā mērā. Kad nu ta-

gad jaundibinātās Eiropas val-

stis ar mūsu veco kultūru vēlas

nākt tuvākā® attiecībās, tad

mums šī atbildība ir noteikti jā-

pafur acīs.

Baltijas tautas ir piedzīvoju-

šas, ka ir gandrīz grūtāk likt

stiprus pamatus savai jaunceļa-
mai valsts ēkai, nekā izcīnīt sev

nacionālo brīvību. Latvijad- bij

jāņem palīgā viss derīgais, visi

piedzīvojumi un zināšanas, kā-

das tautā bij atrodamas.

Latvija ir stabilizējusi savu

valūtu, nodibinājusi tirdznie-

ciskus sakarus ar ārzemēm un

radījusi jaunas eksportpreces.

Sākumā tai nācās apkarot bī-

stamu lieldniecisku kustību, un

tā izveda radikālu zemes refor-

mu, kuru mīkstināja tas apstāk-

Zviedrija un Latvija.

Dr. phil. Kārlis Hildebrands,

Zviedrijas valsts parādu komisijas prezidents.

lis, ka strādnieki ieguva zemes īpašumu. Latvija ir

strādājusi un cīnījusies, protams, ar nevienādiem pa-

nākumiem, bet vispār atzīstami labi un sekmīgi, ie-

mantodama ar savu valsts izveidošanas darbu citu

tautu cienību.

Latvijai bij no svara Zviedrijā un citās zemēs

iepazīties ar vietējiem panākumiem dažādās nozarēs.

Latvji ir studējuši mūsu zemkopību, mūsu valsts pa-

rādu un hipotēku lietu, mūsu zinātniskās iestādes un

daudz ko citu un droši viņiem būs palicis iespaids,

ka zviedri labprāt sniedz visas ziņas, kādas tiem ir

pašiem. Bet ne mēs vien esam tie, kas dod. Latvju

tauta, no suverenitātes viedokļa raugoties, ir jauna

tauta, kura bij spiesta izturēt niknu cīņu par savu

neatkarību. Viņā ir dzīva nacionālā apziņa, kuru sa-

jūsmas un sirsnīguma ziņā citas tautas tiešām var

ņemt sev par priekšzīmi. Tā kā Zviedrijai jau sen

vairs nav vajadzējis cīnīties par savu eksistenci, tad

arī mūsu tēvu zemes mīlestība ir tapusi drusku bā-

lāka. .Labākie no mūsu tautas, zin kāda nozīme ir

tēvu zemei, un tie ir gatavi nest upurus, ja tādus no

viņiem prasītu, bet diemžēl, šī gatavība ir vairāk ti-

kai teorētiska. Tādā gadījumā ārkārtīgi svarīgi ir

nākt sakarā ar tautu, kur upuri

tēvu zemei vēl nesen bij dzīves

īstenība un kur mīlestība uz

dzimteni un viņas kultūras man-

tojumu ir iespiedusies līda sdrds-

dziļumiem.

Tā Zviedrija un Latvija ar

savstarpēju cienību var sniegt

viena otrai roku un dot viena

otrai un saņemt viena no otras

labas pamācības. Prezidenta ap-

ciemojums še, Stokholmā, 1920.

gada maijā un turpmākais ka-

raļa Gustava apciemojums Rīgā,

liecina, ka abas vēlas roku rokā

iet kopēja, draudzīga, kultūras

darba ceļu. Es ceru un droši

ticu, ka abas mantos no tā pa-

liekamus ieguvumus.
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M. Andersén,
Latvijas konsuls Stokholmā.

Nostiprināsim Zviedrijas—Latvijas draudzību.

Ar lielu prieku es stājos pie uzdevuma, uzrak-

stīt dažas rindas par zviedru-latvju tuvinā-

šanos, ne mazumu tādēļ, ka īsajā laikā, kurā

man ir bijusi izdevība saviem niecīgiem spēkiem dar-

boties abu tautu kultūrēlās un komerciālās tuvināša-

nās laukā, es rezultātā esmu redzējis lieliskus sasnie-

gumus. Lai tagad rādītu, ka šis mans apgalvojums
nekādā ziņā nav pārspīlēts, es turpmākās rindās gri-
bētu dot īsu pārskatu par soļiem-, kādi no zviedru

puses ir sperti, lai Latviju Zviedrijā padarītu popu-

lāru un pazīstamu. Tas savukārt nozīmēs Stokholmas

zviedru-latvju biedrības īsās, bet sekmīgās darbības

attēlojumu. Zviedru-latvju biedrības darbība jau no

paša sākuma ir bijusi dzīvības spējīga, kas savukārt

lielā mērā ir veicinājis to apstākli, ka daudzi savie-

nības mērķi, starp tiem daži ļoti tāļu ejoši, ir varē-

juši piepildīties, un biedrība tā ir varējusi aizsteigties

priekšā lielākai daļai ārvalstju biedrību.

Martin Andersén,

Latvijas konsuls Stokholmā.

Lettiska konsul i Stockholm.
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Zviedru-latvju biedrība dibināta 1905. gada jan-

vārī uz toreizējā Latvijas chargé d'affairēs Dr. Kārļa

Ducmana kunga iniciatīvi. Biedrības locekļu skaits

pašā sākumā bij visai mazs, un kad es mēģināju

uzaicināt jaunus biedrus iestāties jaundībmata bie-

drībā daudzi gluži atklāti teica man, ka neatmaksā-

joties Stokholmā jau tā lielo skaitu ārvalstju pār-

stāvniecību vēl pavairot. Pateicoties neatlaidīgai

propagandai, biedru skaits tomēr drīz vien pieauga,

un tagad biedrībā skaitās 240 biedru, kuri nāk no

visdažādākām aprindām, kā stāvokļa, tā interešu

zinā. Salīdzināšanas dēļ es gribētu tikai atzīmēt, ka

šis skaitlis pārsniedz visu pārējo robežvalstu biedru

skaitu kopā ņemot. Biedru nauda —10 kronu gadā.

Biedrības iekšējā darbībā galvenais svars ir likts uz

saviesīgiem sarīkojumiem. Lielākie svētki notiek

vienmēr 18. novembrī Grand Hotelī ar lielu svinību,

šī gadskārtējā sanākšana pagājušā gadā notika ar

spīdošiem panākumiem, līdz ar to rādīdama, kādu

lielu interesi savā īsā biedrības laikā zviedru-latvju

biedrība ir pratusi modināt vadošā zviedru sabiedrība.

Svētkos piedalījās 350 svētku drēbēs tērpušies viesi.

Līdzās šiem 18. novembra svētkiem, biedrība sarīko

ik gadus piecus līdz sešus biedru vakarus, kuros ap-

meidētāju skaits ir svārstījies no 100—150 perso-

nām, šos izrīkojumus parasti ievada priekšlasījums,
kuram seko vakariņas un pēc tam deja. . Kā lektorus

mums bieži ir bijusi tā patikšana dzirdēt latvjus ar

ievērojamu stāvokli, kuri šai nolūkā bij ieradušies

Stokholmā, kā piem. profesorus P. Šmidtu un F. Ba-

lodi, rakstnieku Raini, ģenerāli Gopperu, Dr. Bīlmani

v. t. t. Lai vēl papildinātu zviedru-latvju biedrības

nopelnu sarakstu, es gribētu pieminēt, ka katru va-

saru ir ticis sarīkots izbraukums uz kādu vietu Stok-

holmas tuvumā. Biedri, kuriem ir tā laime pašiem
būt automobiļu īpašniekiem — un tādu nav mazums

— par brīvu ir devuši savus automobiļus biedrības

rīcībā.

Tagad vēl dažus vārdus par biedrības organizā-
ciju. Valdi ievēl katru gadu. Jau vairākus gadus
priekšsēdētājs ir sirsnīgais Latvijas draugs direktors

Latvju ekskursanti Mārbackā, Zelmas Lagerlöf dzimtenē.

Oskars Falkmaņa kungs, kurš reprezentē Zviedrijas
veikalu un finansiēlo pasauli. Vice priekšsēdētājs ir

zviedru valsts parādu komisijas prezidents Dr. Kārlis

Hildebranda kungs, kurš reprezentē kultūrēlo Stok-

holmu. Kā klubmeistars un kases pārzinis darbojas
šī raksta autors jau no biedrības dibināšanas.

Līdz ar iekšējo darbību, biedrībai ir bijusi arī

savā ārējā darbība. Ar to es domāju zviedru lekto-

rāta nodibināšanu Rīgā pie vietējās augstskolas. Tas

ir noticis uz Dr. Ādolfa Schūcka un profesora Fr. Ba-

loža iniciātīvi un man piekrita tās summas savākšana

no zviedru-latvju biedrības biedriem, kura bij nepie-
ciešama, lai lektorātam nodrošinātu zviedru mācības

spēku. Sākumā es šaubījos, vai būs iespējams no

biedrības biedriem panākt šo finansiēlo upuri. Ļoti
bieži objektīva labvēlība nav savienota ar subjektīvu
vēlēšanos nest finansiālus upurus. Mani patīkami

pārsteidza, ka nepieciešamā summa drīz bij sazīmēta

un bij pietiekoša, lai triju gadu laikā segtu piemaksas
zviedru lektoram.

Uz šī pamata biedrība, šī gada sākumā, uz Stok-

holmas universitātes rektora, profesora Tunberga ie-

teikumu, varēja nosūtīt pirmo zviedru valodas un

vēstures lektoru uz Rīgas universitāti. Zviedri bij

ļoti apmierināti ar to, ka nevien bij atrasts par va-

jadzīgu mācīt zviedru valodu, bet ka arī priekšlasī-

jumi par zviedru vēsturi ieņēma svarīgu vietu jaunā

lektora stundu plānā, čaklā studentu pierakstīšanās
rāda, ka lektorāta nodibināšana ir bijusi pilnīgi pa-

matota. Ar lektorāta nodibināšanu stipri pastipri-
nātai interesei priekš Zviedrijas un zviedru kultūras,

kā zināms, sekoja studiju brauciens — ekskursija uz

Zviedriju, kura ieguva jo lielāku nozīmi tādēļ, ka tā

pa daļai bij pirmā reize, kad lielāks pulciņš latvju

akadēmiķu apmeklēja Zviedriju, kā arī tādēļ, ka

filosofiskās fakultātes pirmie mācības spēki piedalī-

jās ceļojumā. Ceļojums notika uz profesora Baloža

un zviedru lektora docenta Dr. Harrija Wallina ini-

ciātīvi. Programmu sastādīja docents Wallins, tomēr

es vēlāk dažu ko grozīju laika ziņā, jo izrādījās, ka

dažas vietas bij apmeklējamas zināmā noteiktā laikā.

Lai ceļojums tiešām dotu

kādu ieguvumu, bij katrā

ziņā nepieciešams redzēt

pēc iespējas daudz no Zvie-

drijas. Lai tas būtu iespē-

jams, es iepriekš apbrau-

kāju vietas, kuras bij no-

domātas apskatīt, sevišķi
tādēļ, lai attiecīgās sabie-

driskās un kulturālās ie-

stādes kā arī vadošo rūp-
niecību ieinteresētu priekš
šīs lietas. Es atradu retu

labvēlību un preitmnākša-

nu, sevišķi no rūpniecības

puses. Kā piemēru es se-

višķi gribētu atzīmēt, ka

Stora Kopperbergs Bergs-

lags akciju sabiedrība, ku-

rai taču nav nekādu ko-

merciēlu sakaru ar Latvi-

ju, parādīja ārkārtīgu

viesmīlību Latvijai, vies-

mīlību, kura sabiedrībai

maksāja vairāk tūkstoš

kronu.
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"Stora Kopparbergs Bergslags" akc. sav. svētku mielasts Falunā.

Ceļojuma dalībnieki ieradās Stokholmā ceturt-

dien, 19. maijā, kur tos saņēma zviedru-latvju bie-

drības ievēlētā komisija. Tas bij svinīgs un ieprieci-
nošs acumirklis, kad malā izkāpa latvju profesori,
kurus pavadīja studenti krāsainās un studentes tum-

šās, ar glītu korporācijas lentu pušķotās cepurītēs.

Pēc tam nāca tēja pie ministra Zariņa un kundzes

un pēc tējas apkārtbrauciens pa pilsētu un beidzot

dienas noslēgums ar vakariņām un deju Höganleftas

restorānā, ievērojamā Skansenas brīvdabas muzejā.
Šoriez uzturēšanās Stokholmā bij ļoti īsa un jau

nākošā dienā sākās apkārt ceļojums pa Zviedrijas

ārēm, ar veco universitātes pilsētu Upsalu kā tuvāko

mērķi. Ceļojums notika manā vadībā, tomēr lektors

Wallina kungs bij man ievērojams palīgs, kurš se-

višķi attiecībā uz kultūras un vēstures pieminekļiem
bij vienīgais vadonis. Tā kā vieta neatļauj man pa-

tīkamo ceļojumu tuvāk apskatīt, es gribētu tikai pie-
minēt galveno. Pēc patīkami pavadītas dienas Up-

salā, kura beidzās ar vakariņām un balli studentu

savienībā, kur mūs uzņēma kā viesus, mēs nākošā

dienā braucām uz Falunu, skaistās Dalarnas un līdz

ar to rūpniecības centru. Še ceļojums saniedza vis-

lielākos augstumus. Saņemšana bij lieliska. Mēs

apmeklējām varenās fabrikas un ievērojamo rūpnie-

cības muzeju, kuru augšminētā sabiedrība ir iekār-

tojusi Falunā, un varējām tad pamest skatu milzī-

gajās vecajās vara raktuvēs, kuras modināja mūsos

sevišķu jautrību un interesi, jo tās, kā docents Wal-

lins mums aizrādīja, finansējušas daudzos Zviedrijas

karus, starp citu, arī Igaunijas un Vidzemes ieņem-
šanu. Vakarā Kaparkalnes sabiedrība mūs bij uz-

aicinājusi uz lielisku pavasara balli ar iepriekšējām

pusdienām. Viesu bij pāri par 300 un es domājos

varam apgalvot bez pārspīlējuma, ka neviens no jau-

najiem akadēmiķiem tādos svētkos vēl nebij pieda-

lījies (uzņ.). Sevišķi ceremonijmeistars ar savu garo

zelta zizli' un fanfaru pūtieni pēc katras runas sacēla

sajūsmu starp jaunajiem viesiem. Tas bij noguris,

bet apmierināts pulciņš, kas ap pulksten trim no rīta

meklēja dažas stundas miega guļamvagonā, kas mūs

visur pavadīja. Nākošā dienā apmeklējām Leksandi

un Rättviku un vakarā atkal bij pusdienas ar balli.

Šoreiz zviedru tūristu biedrība uzņēma mūs kā viesus

lepnajā Siljanborgas tūristu restorānā Rāttvikā. Nā-

košā dienā mēs apmeklējām arī Latvijā pazīstamo
rakstnieci Zelmu Lagerlef viņas Mårbackas muižā

(uzņ.). Vakarā mēs bijām Karlstadtes pilsētas viesi,

kura deva plašu banketu. Nākošā dienā mēs nokļu-
vām Goteborgā, kur sagaidīšana nefoij mazāk spoža.
Arī še vakars tika noslēgts ar dineju un balli. Beidzot

mēs griezāmies atpakaļ uz Stokholmu, kur ieradāmies

16 maijā, ceturtdienā. Nākošās dienas tika veltītas

galvas pilsētas ievērojamāko vietu apskatei, muzeju

un kultūras iestāžu un rāts nama apmeklēšanai, kur

Stokholmas pilsēta deva lunch'u, 19. maijā sākās

ceļojums atpakaļ uz Rīgu un mēs šķīrāmies no saviem

Latvijas draugiem taī pašā vietā, kur bijām tos sa-

gaidījuši.
Es negribētu pārāk nogurdināt, attēlodams še

visu, ko apciemojums un Latvijas draugi bij darījuši,
lai popularizētu Latviju. Šo mazo rakstiņu es tomēr

negribētu nobeigt, nerunājis par to, ka es tuvākā

laikā, pateicoties bagātīgiem zviedru-latvju biedrības

locekļu ziedojumiem, esmu nācis tuvāk kādas domas

realizēšanai, kuru es esmu lolojis jau vairāk gadus,

zviedru paraugsaimniecības ierīkošanai Latvijā. Tāds

solis lielā mērā sekmētu agrār-technisko attīstību

Latvijā im līdz ar to būtu labs līdzeklis zviedru ag-

rārkultūras, zviedru lauksaimniecības un zviedru su-

gas lopu propagandai.
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Legācijas padomnieks Henrikssen's, Zviedrijas

ārlietu ministrijas preses nodaļas šefs.

Jaunais valsts muzejs pie Stokholmas,

Kramforas koku zāģētava.

Zviedru-latviešu biedrības dibināšanas sapulce Rīgā.
No kreisās uz labo: rakstn., leviņš, E.. Vanaga kdfee, Dr. M. Valters, ģen. Goppers, pārstāvis Tautu Savienībā Duc

manis, komp. Garute, Saeimas priekšs. Dr. P. Kaliniņš, biedrības priekšs. prof. P. šmitsĻ bijušais Zviedrijas sūtnis Un-

diéns, bijušais ministru prea. Juraševskis, prof. Terubeisļ, — prof. F. Balodis, māksi V. Purvīts.

Latvija —
Zviedrija
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Vilis Rutkis,

žurnālists, redakcijas pārstāvis.

Valsts prezidenta dienas Stokholmā.

Svētdienas priekšpusdiena, 27. maijs, šis dā-

tums ierakstīts ar neizdzēšamiem burtiem

manā atmiņā. Kuģis, ar kuru es braucu,
lēni' šūpodamies tuvojas Zviedrijas galvaspilsētai

Stokholmai, kur dienu vēlāk tik svinīgi sagaidīja un

spīdoši uzņēma mūsu mazās zemes pirmo pilsoni. ■—

Arī pagājušā rudenībraucu pa šo pašu ceļu, bet toreiz

Stokholmai tuvojoties, mans jūtu saviļņojums apro-

bežojās ar neaprakstāmi krāšņo dabas ainavu apbrī-

nošanu, kuras lēni slīdēja garām maniem sajūsmas

pilniem skatiem. — šoreiz mans jūtu saviļņojums ne-

salīdzināmi dziļāks un netiek izsaukts no brīnišķīgi
skaistās apkārtnes. Es stāvu uz kuģa deķa un pret

pēdējo palieku pilnīgi vienaldzīgs, jo manas domas

kavējas tālā pagātnē, salīdzinot to ar rītdien priekšā
stāvošo svarīgo vēsturisko notikumu, kad mūsu, kād-

reiz zviedriem padotās valsts galva, pirmo reizi spers

kāju uz zviedru zemes, nevis vairs kā no Zviedrijas

atkarīgās valstiņas priekšst., bet kā Latvijas brīv-

valsts prezidents. Ap šo rītdien priekšā stāvošo sva-

rīgo vēsturisko notikumu grozās visas manas domas,

no viņa tiek izsaukts mans dziļais jūtu saviļņojums

un radīta vesela gammaskaistāko iekš. pārdzīvojumu.
Drīz vien mūsu kuģis lēnām ieslīdēja Stokholmas

ostā un izmeta enkurus netālu no Gustava ITI. pie-

minekļa, līdzās kuram atrodas tā saucamās Logarda

kāpes,' kur nākošā dienā ar tādu spožumu saņēma no

Latvijas, atbraukušos viesus.

No kuģa piestātnes dodos tieši uz viesnīcu, kur

mani sagaidīja patīkams Dzirdot, ka

esmu no Rīgas iebraucis latviešu žurnālists, viesnīcas

pārvaldnieks un tuvumā atrodošies apkalpotāji se-

Parādes laiva "Vasaorden" ar
karali Gustavu un prezidentu Zemgali piestājās pie Logardskāpēm, Stokholmā.
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Prezidents Zemgals izkāpj Zviedrijā pie Logardskāpēm.

višķi laipni paklanās un viņu sejas izteiksme liek man

saprast, ka tieku uzskatīts nevis kā vairāk vai mazāk

ievērojams ceļotājs, bet kā pie viņiem no Latvijas
ieradies mīļš viesis. Atzīstos, ka tas mani visai aiz-

kustināja un tā uz reizi mūsu starpā nodibinājās ab-

pusēja simpātija. Tas viss pats par sevi ņemot, va-

rētu tikt uzskatīts kā sīkums, pie kura iztirzāšanas

nevajadzētu pavisam uzkavēties, bet iedziļinājoties
šinī sīkumā, mēs sapratīsim, ka visa tā sirsnība, kuru

zviedri vēlāk parādīja no Latvijas iebraukušiem

īstiem augstajiem viesiem, — nebija liekuļota. Un

tas ir galvenais, ko_ daudzi, .varbūt, būs atstājuši pil-
nīgi neievērotu. Ārējais spožums, laipnība un uz-

manība pie augstu viesu uzņemšanas, ir pats par sevi

saprotams, bet neliekuļota sirsnība jāuzskata kā se-

višķi reta un ļoti augsti vērtējama parādība.

Tāpēc, lūdzu, nebrīnīties,, ka es tikai, tā sacīt.,
garām ejot uzkavēšos pie mūsu valsts galvas svini -

gās sagaidīšanas un spīdošās uzņemšanas aprakstīša-
nas. To visu jau ir izdarījuši dažādās variācijās mūsu

laikrakstu korespondenti.

Nomazgājis ceļa putekļus, ieeju viesnīcas lasāmā
zailonā un apskatu visas vietējās avīzes, kurās, redzu,
uzkrītoši daudz rakstīts par Latviju un priekšā stā-
vošām svinībām, žēl tikai, ka nevaru visu labi sa-

prast, jo pagaidām zviedru valodu vēl diezgan vāji
pārvaldu.

Pēc kāda laiciņa izeju apskatīt pilsētu, kura aiz-
vien izskatās kā kāda uzposusies princese un' tāpēc
arī, salīdzinot ar pagājušā rudenī jau redzēto, ārēji
daudz nekas nav mainījies, izņemot tikai, varbūt to,

ka līdzās Zviedrijas dzeltenziliem karogiem visapkārt,

plivinās arī Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi, kas

manī rada zināmu lepnumu un dara man lielu prieku.

Pievakarē aizbraucu uz Djurgordenu, kur atro-

das galvenā tautas izpriecas vieta un iemaisos milzīgā

ļaužu drūzmā, vēlēdamies tuvāk iepazīties ar zviedru

tautas parašām un rakstura īpašībām.

Par visu šeit redzēto un novēroto varētu sarak-

stīt veselas lapas puses, bet tas, par nožēlošanu, ne-

atbilst maniem tiešiem uzdevumiem un tāpēc tas šo-

reiz ir jāatstāj neaprakstīts.

Ap pusnakti sāk stipri līt lietus un es steidzīgi
vien dodos atpakaļ uz viesnīcu, noraizējies, ka tikai

netiek samaitātas nākošās dienas svinības.

Bet izrādās, ka mana roraizēšanās ir bijusi n:-

vietā, jo pašā agrā rītā tieku jau modināts no istabā

ieplūstošiem saules stariem un, izlēkdams no sava:

guļas vietas, bez maz neiekliedzos lielas sajūsmas pār-

ņemts par skaisto un saulaino laiku.

Izgājis uz ielas, redzu, ka visā ostas rajonā nami

greznoti arī Latvijas karogiem. Visapkārt manāms

priecīgs svētku noskaņojums. Ceļā uz pili nostādītas

karaspēka špaleras pelēkos tērpos un metāla ķiverēm,
bet ostmalā zviedru gvardes pulks parādes apģērbos.
Virs ostas dzirdama lidmašīnu rūkoņa. Tālumā dzir-

dama lielgabalu dunoņa, kas paliek aizvien stiprāka,
liecinot par „Krišjāņa Valdemāra" tuvošanos, uz kura

atrodas sagaidāmie Latvijas viesi. Ap pīkst. 10 ost-

malā pie Logordo kāpēm, kuras atrodas karāļa pils

tuvumā, sāk pulcēties aicinātās personas. Pēdējiem
arī es pievienojos un ieņemu pēc iespējas izdevīgāku

vietu, visa turpmāk sekojošā labākai novērošanai.

Satiksme ostā jau no paša rīta pārtraukta.

Taisni pīkst. 11 (pēc Zviedrijas laika pīkst. 12)
karalis Gustavs V. ierodas ostmalā, sasveicinās ar

oficiāliem viesiem un dodas uz vēsturisko

den" laivu. Pirms iekāpšanas laivā karālis brīdi uz-

kavējas krastmalā, lai apmainītu pāris vārdus ar La-

tvijas sūtņa Zariņa kundzi un konsula Andersén kga

daiļo meitiņu, kura gaida, lai pasniegtu Latvijas pre-

Viņa karālisko augstību, Zviedrijas princi Eiženu stāda

priekšā prezidentam Zemgalim.

Latvija — Zviedrij a
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Pirmais Stokholmas pilsētas

domes viceprezidents C. Juhlin-

Dornfelt apsveic prez. Zemgali.

zidentam krāšņu rožu puš-

ķi. Tanī momentā, kad ka-

rālis iekāpj laivā, no otras

krasta puses atskan lielga-
balu salūti. Reizē ar šo

cietokšņa baterijas škērās

salūtē prezidentam, kura

kuģis atrodas ap L/2 klm.

no Stokholmas. Veselas 5

minūtes lielgabalu grāvieni

satricina gaisu. Pēc apm.

7-> stundas parādes laiva

„
Vasaorden" atgriežas ar

karāli Gustavu V. un pre-

zidentu Zemgali. Mana sa-

jūsma par visu grandiozo
ceremoniālu nonāk gandrīz
vai līdz ekstāzei. Taisni

tajā brīdī, kad karālis Gu-

stavs V. sniedz prezi-
dentam Zemgalim roku un

palīdz viņam izkāpt no vie-

nā zeltā mirdzošās laivas,

un tiklīdz prez. Zemgals

ir spēris kāju uz zviedru

zemes, viss turpmākais sāk

manu uzmanību mazāk sai-

stīt. — Par visu redzēto

varētu sarakstīt veselu

grāmatu, tikai to man ne-

atļauj mūsu monografijas
šaurās telpas, šīs monogra-

fijas iznākšanu ir sevišķi
cītīgi sekmējis enerģ. kon-

suls M. Andersén kungs,
īsts Latvijas draugs, par

ko viņam izsakām caur šīm

rindiņām mūsu dziļāko at-

zinību un pateicību.

Blakus pa kreisi:

Latvju kolonija Stokholmā

apsveic prezidentu Zemgali.

Jaunā dāma latvju nacionālā

apģērbā, kura pasniedza prezi-

dentam Zemgaļa kgam baltu

un sarkanu rožu pušķi, ir La-

tvijas konsula Stokholmā

M. Andersén kunga meita,

Maud jaunkundze.

Valsts prezidenta dienas Stokiholimå
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Kaŗa kuģis "Sverige" ar kuŗu karālis atstās Latviju.

Skats uz Stokholmu no jūŗas.

Latvijā — Zviedri] a
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Privātdocents Harrijs Wallin's

Zviedru literātūra.

Par
zviedru literātūru rakstīt, ja telpu ir tikai

dažas lapas puses, protams, nozīmē vienīgi

dot īsus aizrādījumus par to, cik veca ir

zviedru literātūra un kā tā attīstījusies da-

žādos periodos.

Ar savu darbību literātūrā un mākslā katra tauta

tā sakot parāda savu gara kultūru. Kas zīmējas
tieši uz daiļliterātūru, tad zviedru tautai iedzimtā

dabas mīlestība un stiprās iztēlošanās spējas ir iztei-

kušās ļoti bagātā lirikā un liriski-episkā dzejā. Tur-

pretim mūsu drāmatiskā literātūra vispār bij mazāk

nozīmīga. Atsevišķie zviedru daiļliteratūras vēstu-

riskie laikmeti, protams, sakrīt ar attiecīgiem laikme-

tiem pasaules literātūrā. Literātūra vārda tiešā no-

zīmē patiesībā sākas tikai ar tiem laikiem, no kuriem

mums ir uzglabājušies rakstiski pieminekļi, Zviedrijā
tā tad tikai ar 13. gadsimta beigām. Jādomā katrā

ziņā, ka Zviedrijai pirms šīs literātūras ir bijusi sena

literātūra, kuru var pielīdzināt seniem islandiešu

Eddas dziedājumiem un angļu-sakšu Beovulfa dzies-

mai. Daudzas zīmes norāda arī uz to, ka augšminē-
tais eposs atbalstās uz sacerējumiem, kuri nāk no

zviedru avotiem, un rūnu akmeņi liecina, ka vismaz

dažas teikas, par kurām stāstīts Eddās, arī še, Zvie-

drijā, ir bijušas pazīstamas.

Kāda cita literātūras noza-

re, kura arī dara godu mūsu

pagātnei, ir zemes likumi,
kuros izteicas savdabīga un

patstāvīga tiesību uztvere, šie

likumi sākumā bij ietverti

īsos ritmiskos teikumos, lai

vieglāk būtu paturēt tos at-

miņā. Likumi, kuri uzglabā-

jušies līdz mūsu dienām, to-

mēr ir sacerēti vēlākā laikā

un pie tam tīri prozā. Ve-

cākais no rakstītiem liku-

miem ir Västgötalag, kurš

radies 13. gadu simteņa sā-

kumā. Ar kristīgas ticības ie-

vešanu tomēr izzuda pagānu

literātūra, latiņu valoda tapa

par zinību vīru valodu un re-

liģiskā literātūra nāca pirmā
vietā. Tas ir mistikas un šo-

lastikas laikmets. Kā misti-

kas pārstāvjus mēs sastopam

svēto Brigittu( 1303.—1373.),

ievērojamo zviedru vidus lai-

ku sacerētāju. Viņas parādī-
bas vispirms ir uzrakstītas

zviedriski un tad tās viņas

(īss vēsturisks apskats.)

Harry Wallin, zviedru lektors Rīgā.

bikts tēvi ir pārtulkojuši latīniski. Vidus laiku

pasaulīgā literātūra izteica bruņniecības ideālus, to-
mēr pie mums šai virzienā parādījās vienīgi dažu

ārzemju bruņinieku romu pārstrādājumi un tulko-

jumi. Daudz nacionālākas iezīmes tomēr ir bagāta-
jam tautas dziesmu krājumam, kuras dziedātas,
riņķu dejas pavadot, šīs tautas dziesmas ilgi bij
dzīvas tautā, uzrakstītas tās daudz vēlāk, 17. un 18.

gadu simtenī. Vidus laiku beigās mums nav gan-

drīz nekā literāriski vērtīga ko atzīmēt, un tikai pa-
teicoties reformācijai iiterātūra ieguva jaunu dzī-

vību, šī laika lielākais gars ir Olaws Petri, reti cēls,
patstāvīgs un drošsirdīgs vīrs, kas vairākās nozarēs

savos uzskatos bij tālu savam laikam priekšā. Var

droši teikt, ka viņš bij pirmais, kas zviedru sabie-

drībai iemācīja mākslu lasīt zviedru grāmatu un arī

vēl, ka viņš ir radījis zviedru prozu, pie kuras pietu-
rējās līdz 18. gadu simtam. Reti rakstnieki ir varē-

juši tā pieiet zviedru valodai un reti kur tai ir bijusi
tik spēcīga un skaidra skaņa, kā viņa darbos. Gal-

venā interese reformācijas laikos bij piegriezta reli-

ģiskiem jautājumiem un citi garīgās dzīves jautā-
jumi vispār palika neievēroti.

Taī laikā, kad Zviedrija bij lielvalsts, tas kļuva
citādi. Zviedrija tad nāca sakarā ar Vācijas, Fran-

ci jas un Holandes laicīgo li-

teratūru un līdz ar to ar re-

nesanses strāvām. Ārējās va-

ras paplašināšanās, stiprināja
arī nacionālo sajūtu. Uzplau-

ka daudzas gara dzīves no-

zares. Visur ir vērojama cen-

šanās Zviedriju literatūras

laukā padarīt par ievērojamu

valsti. Dzejas māksla tagad

top par zinisku mākslu ar pa-

triotiskiem mērķiem un ne

par reliģijas kalponi. levē-

rojamais mēģinājums zvie-

driski dzejot 17. gadsimta
vidū pieder Georgam šērn-

jelmam (Stiernhielm), kura

ievērojamākais dzejas darbs

„Herkuless", zem grieķu va-

roņteikas nosaukuma, stāsta

vienīgi par zviedru lietām

lielvalsts laikā, šērnjelms ar

pilnu tiesību mantoja pago-

dinošo „Zviedru dzejas tēva"

nosaukumu. No senatnēm se-

višķi tika piekopta pagātnes

pieminekļu pētīšana. Zināt-

nieki un dzejnieki bij pārspī-
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lēti augstās domās par Zviedriju un viņas ie-

dzīvotājiem, un pazīstamais Upsalas universitā-

tes profesors Olaus Rudbecks (mir. 1702.) sava

lielajā darbā Atland (Atlantika) mēģināja pierādīt,

ka Zviedrija ir vecākā kultūras valsts pasaule un

visu citu tautu cilts māte. Ne tikai Rudbecks bij tais

domās, ka zviedru valoda ir vecākā valoda pasaule:

kā kuriozumu es varu pievest, ka pazīstamais garīgu

dziesmu sacerētājs, bīskaps Jespers Svedbergs, uz

nāves gultas izteicis savu gandarījumu par to, ka

tas viņā pasaulē ar svētiem tēviem un praviešiem

varēs runāt savā mātes valoda un ka tie viņu sa-

pratīs. Ar Kārli XII. tomēr Zviedrijas lielvalsts vara

sabruka un zemes posts piegrieza prātus dzīves īste-

nībai. Zinātniskā interese piegriezās galvenā kārtā

derīgumam, tomēr mums jākonstatē ari daiļlitera-

tūrā
0

ievērojama attīstība. 18. gadu simteņa pirmā

pusē noteicošā personība bij Olovs fon Dalins, kurš

ar savu korektību, savu
skaidro formu un vēso tem-

peramentu atgādina tā paša laika angļu un franču

rakstniekus. Viņš Zviedrijā tapa par celmlauzi daiļ-

literatūrai, kura'mēģināja piesavināties franču kla-

siskās dailliterātūras formas un sludināja apgaismī-

bas idejas.' Pēc Dalina nāves pagāja kāds laiks, pirms

radās kāds franču klasiskā virziena pārstāvis, tā

vietā lieliski attīstījās humoristiskā dzeja. Un pir-

mais šai nozarē bij Kārlis Michaels Bellmans. Bel-

mans ir viens no īpatnējākiem un, varbūt, lielākiem

dzejniekiem, kādi mums ir. Viņš ir caur un cauri

nacionāls, sava laika ideju un strāvu tikpat kā neaiz-

skārts. Bellmaņa dzejoļos izteicas dionizisks prieks

par dzīves baudījumiem' un līdz ar to skumīgas žē-

labas par viņu iznīcību. Par visām lietām, tas izjuta

dabas skaistumu un neviens dzejnieks, tā kā viņš,
nevar attēlot Stokholmas dabas jaukumu. Viņa ie-

vērojamākais darbs ir Epistlar", kurā

tas ir padarījis nemirstīgus dažus toreizējos Stokhol-

mas tipus, šie Bachus brāļi tēloti ar spēcīgu naturā-

lismu, kurš atgādina zīmīgos holandiešu gleznoju-

mus, un līdz ar to dod mums jauko rokoko garu. Vēl

tagad Bellmani dzied kā Zviedrijā, tā ārzemēs, kas

izskaidrojams ne mazā mērā ar to
....

burvību, kāda piemīt Bellmaņa
dziesmām un izteicas mūzikā, ku-

ra pie Bellmaņa ir cieši saistīta ār

poēziju» Viņa dziesmas ir radītas,

lai tās dziedātu, nevis lasītu.

Turpmākajā periodā, tā sauktā

gustaviāniskā laikmetā (1722. —

1809.) estētiskās intereses tapa

valdošās un savu izteiksmi šis laiks

atrada 1786. g. dibinātā Zviedri-

jas Akadēmijā, šis laikmets da-

būjis savu nosaukumu no Zviedri-

jas „rokoko" karāļa Gustava 111.

Viņš pēc savas audzināšanas un

tieksmēm bij francūzis un viņa
laikā franču idejas un franču gau-

me bij valdošās. Gustavs 111. in-

teresējās galvenā kārtā par drāmu

un sacerēja kopā ar saviem iemī-

ļotiem dzejniekiem vairākas drā-

mas un operu tekstus. Lielākais no

šiem dzejniekiem bij Johans Hen-

riks Kellgrens, kurš līdzās Gusta-

vam 111. ir tipiskākais sava

laika priekšstāvis. Studēdams franču literatūru,

Kellgrens bij piesavinājies stipru formas gaumi

un poētiskais stils viņa mīlestības dzejoļos un

satirās sasniedz retu pilnību. Šaī laikmetā vēl līdzās

Kellgrenam mināms K. G, af Leopolds (1766.—

1829.), kurš savās dzejnieka vēstulēs, stāstos un odās

formas ziņā ir elegantāks kā Kellgrens, bet viņam to-

tiesu trūkst Kellgrena sajūsmas un sirsnības. Annu

Mariju Leungren lasa vēl tagad un vieglas satiras un

smalku žanru ainu attēlošanā tā zviedru literātūrā

vēl nav pārspēta. Pēc Gustava 111. nāves, franču

akadēmiskā skola valdošā literātūrā un poēzijā drīz

izvēršas abstraktā formālismā bez kāda jūtu satura,

kas rāda, ka šis virziens jau pats sevi ir pārdzīvojis.

Izņēmums šaī ziņā tomēr ir J. O. Wallius, viens no

lielākiem garīgu dziesmu sacerētājiem Zviedrijā. Viņa

ievērojamākais darbs ir baznīcas dziesmu grāmata

1819. gadā.
Pēc valsts apvērsuma 1809. gadā un- Somijas

zaudējuma, mūsu literātūrā radās jauns virziens. Ro-

mantiskā skola, kuras labākais dzejnieks ir

P. D. A. Atterboms, avīzēs un laikrakstos veda niknu

cīņu pret apgaismību un franču klasicismu. Atter-

boma ievērojamākais darbs ir teiku spēle „Svētlai-
mības sala", kurā tas vecu tautas teiku ir atdzejojis

jaunromantiskā garā. Dziļi filosofiskais saturs At-

terboma poēzijā, kas to padara tumšu un grūti sa-

protamu, nekad nav varējis saistīt plašākas lasītāju

aprindas pie viņa, un arī vēlākās paaudzes nav pra-

tušas viņu cienīt.

Nacionālā pazemošana 19. gadsimta sākumā ra-

dīja patriotisku reakciju. Viens no līdzekļiem, kādos

tā izteicās, bij Götiska Förbundet, kuru dibināja
1811. gadā Stokholmā un kuras mērķis bij, no jauna
modināt veco „götu", tas ir seno ziemeļniecisko garu.

Tā kā Zviedrijas lielākie, toreiz dzīvojošie dzejnieki,

Geijers un Tegnérs piederēja šīm aprindām, savie-

nība un tās laikraksts „Iduna" ieguva lielu literā-

risku nozīmi. Savienības centienu pamatdomas Gei-

jers izteica savā dzejā Manhem. Geijers bij daudz-

pusīgi apdāvināts gars, kurš nodevās galvenā kārtā

Dr.ZelmaLegerlöfsavā70gadudzimšanas dienā, pa labi kroņprincis Gustavs

Adolfs un pa kreisi Zviedrijas princis Vilhelms.
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filosofijai. Bet bad to ievēlēja par vēstures profe-
soru, tas studēja galvenā kārtā šo zinātni. Ar Gei-

jera vēsturiskiem darbiem sākās modernā zviedru

vēstures rakstīšana.

Esaias Tegnéram bij lielākas un spožākas dzej-
nieka dāvanas nekā Geijēram, bet viņa raksturs nebij
tik harmonisks. Viņa dzejā mēs atrodam klasisko

un ziemeļniecisko pazīmju sajaukumu, šīs savienī-

bas garā uzrakstītā dzejā „Svea", dzejnieks sapņo,
ka Zviedriju gaida liela nākotne, ja viņas dēli vien-

prātīgā, rosīgā darbā kļūs stipri un Zviedrijas garīgo
attīstību pasauli augsti cienīs. Pasaules literātūrā

Tegnérs ir tieši pazīstams ar episki-lirisko dziedā-

jumu „Fitriofs Saga", kura ir pārtulkota visās Eiro-

pas kultūras valodās.

Jau 19. gadu simteņa 20. gados brīvības kustība,
kura toreiz parādījās Eiropā, sāka atbalsoties arī

Zviedrijā. Liberālisma idejas izplatījās, un vairāki

ievērojami rakstnieki atdeva savas spalvas viņu kal-

pībā. Zviedrijā radās tendences literātūra, kuras pār-
stāvji bij Almkvists (Almqvist) un Fredrika Bremer.

Liberālismam literātūrā atbilst jauns pamatprincips,
reālisms. Prozas romānam sākās ziedu laiki.

Somijas dzejnieks Johans Ludvigs Runebergs,

pēc dzimuma Zviedrijas pilsonis, kurš arī zviedriski

dzejoja, pieskaitāms pie zviedru literātūras lielākiem

gariem. Ar savām „Fänrik Ståls sägner" (Karodz-
nieka Stola nostāstiem) tas ieguva stipru iespaidu
uz zviedru jaunatni. Viņa augšā minētais darbs ir

1808.—1809. gada kara ainu sakopojums.

Tai literātūrai, kura radīta 19. gadu simteņa pē-
dējos gados un kuru šī laika paaudze var uzskatīt

kā sava laika literātūru, nav kopēja noskaņojuma, tā

stipri mainās saturā un formā. Var tomēr izšķirt
trīs attīstības posmus un trīs dažādas rakstnieku

grupas.

Pie pirmās pieder Viktors Rydbergs, Viņu var

uzskatīt kā Zviedrijas moderno literātūras ievadošu

personību. Viņa mākslā stipras pēdas ir atstājuši
visi 19. gadu simteņa sākumā valdošie idejiskie vir-

zieni, ideālistiskais humānisms, Götu savienība, ro-

mantiskā mistika un beidzot liberālisms. Jau ilgu
laiku būdams pazīstams kā estēts-mitologs un reli-

ģijas filosofs un līdz ar to arī no dogmām brīva kri-

stīguma celmlauzis, tas beidzot kļuva par lirisku

dzejnieku. Viņā bij gaiša ticība cilvēka dabas labā-

kām tieksmēm, viņas dzīvības spēkam un mūžīgam
saturam.

Otra grupa ir reālisti, gadu astoņpadsmito rakst-

rakstnieki. Lielākais no astoņdesmito gadu
rakstniekiem bij Augusts Strindbergs.
Pirmos panākumus tas ieguva ar savu ro-

mānu „Sarkanā istaba", pirmo naturālistiskās stā-

stīšanas mākslas paraugu zviedru literātūrā. Tā ir

rūgta sabiedriska satira, nežēlīgs galvas pilsētas kul-

tūras šķērsgriezums. „Salzemniekos" un „Dzīve šē-

rās" Strindbergs ir devis nemirstīgus Stokholmas

šēru tēlojumus, kuras tas ļoti mīlēja. Kā drāmaturgs

Strindbergs zviedru literātūrā stāv pirmā vietā. Viņa
pirmais ievērojamākais skatuves darbs ir

Ūlovs", kur kūsājošas dzīvības pilnos skatos spēcīgas
ainas mainās ar liriskiem momentiem. Vēlāk Strind-

bergs sarakstīja drāmatisku ciklu no Zviedrijas vē-

stures — no vidus laikiem līdz Gustavam 111., kurā

sevišķi izceļas Gustavs Vāza. Jaunās sieviešu tiesību

prasības Strindbergs apkaroja romānos, un novelēs

Augusts Strindbergs 50 gadu dzimšanas dienā savā darba

istabā Lund'ā. Rets uzņēmums.

un drāmās tas daudz par to ir rakstījis. Ja mūsu

laikus uzskata kā sievietes pilngadības pasludinā-
šanu Strindbergs to uzskatīja kā mēģinājumu vīrieti

padarīt par vergu. Savā vēlākā attīstībā Strindbergs

daudzējādā ziņā atkāpās no sava radikālā naturālis-

ma un aizstāvēja mistiskus ieskatus, piekļaujoties re-

liģiskām mācībām, kuras 18. gadu simtam bij uz-

stādījis Svedenborgs.
Trešā grupa ir deviņdesmito gadu rakstnieki,

kuri uzstājās kā reālistiskā virziena opozīcija. De-

viņdesmito gadu rakstniecību raksturo estētisks ideā-

lisms, kurš dibināts uz vēsturisko tradīciju cienīša-

nas. Tēvzemes mīlestības iedvesmēts, Verners of

Heidenstamms, saraksta vēsturisku noveļu ciklu „Ka-

rolinieši", kura cildina Kārli XLT. un viņa karavīrus.

Starp Zviedrijas tagadējiem romānu rakstnie-

kiem pirmā vietā stāv Zelma Lagerlöf (Lagerlöf).

Viņas romāni mums atgādina klasisko varoņepu vien-

kāršību un skaidrību. Viņas fantāzija ir neizsme-

ļama un jūtas sirsnīgas. Viņas darbi ir pārtulkoti
gandrīz visās Eiropas valodās. levērojamākie no vi-

ņas darbiem ir „Gösta Berlings" un „Jeruzāleme".
Viens no nacionālākiem Zviedrijas dzejniekiem

ir G. Frödings, kurš starp citu, tēlo sava dzimtā no-

vada Vārmlandes dabu un tautas dzīvi. Virtuozā

ritmu un atskaņu apstrādā juma ziņā tas stāv līdzās

Bellmanim.

Pagātnes mīlestība, kura priekš deviņdesmitiem

gadiem ir zīmīga, Ērikā Akselī Karlfeldtā ir atra-

dusi īstu un dziļu izteiksmi. Viņa iedvesmes avots

bij viņa dzimtene Dalarna, viņas iedzīvotāji un vē-

sture. Viņa darbos ir atrodami zemniecīgi elementi,
bet viņš tomēr ir pratis dot tiem augstākā mērā

māksliniecisku apstrādāj urnu.

Tagad bieži runā par saprašanos starp tautām.

Tam, kurš neapmierinās ar tukšām frāzēm, tomēr

būs jāatzīst, ka patiesa saprašanās starp divām tau-

tām var būt uzbūvēta vienīgi uz savstarpējas pazī-
šanās. Nekur tautas īpatnību nesastop tik gaiši iz-

teiktu, kā viņas literātūrā. Tā kā zviedru literātūra,
no vairākiem viedokļiem raugoties, ieņem redzamu

vietu Eiropas literātūrā, tad es gribētu izteikt ce-

rību, ka viņas labākie darbi atradīs plašas lasītāju
aprindas Latvijā.
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Dr. Phil. Nils G. Wollins

Modernā zviedru mākslas rūpniecība.

Modernā zviedru mākslas rūpniecība ir vērsusi

uz sevi citu tautu uzmanību un modinājusi

dziļu interesi nevis ar acīs krītošiem raibiem

izrotājumiem, sarežģītu techniku, vai sevišķiem
formu veidojumiem, bet ar savu vienkāršību, lietiš-

ķību un piemērošanos laika prasībām. Ja mēs tagad

meklējam sakaru ar vecākiem zviedru laikmetiem,

tad nevis uzpūtīgi žestikulējošais lielvalsts laikmets,

kurš sakrīt ar baroka virzienu, bet rokoko un Gu-

stava 111. laikmets ir mācījis zviedrim nevien lielo

veiklību amatniecībā, bet devis tam arī ašu skatu

priekš smalkākām mākslas vērtībām un mainīgām
dažādībām. Cēlā atturība, kas mūsu mākslas amat-

niecības ražojumiem bij iezīmīga šais divos 18. gadu

simteņa laikmetos, tagad vairs nav atrodama viena

vai otrā abstraktā formā, bet vairāk vispārējā, sa-

prātīgā lietišķībā.
'Modernā zviedru mākslas rūpniecība ir samērā

jauna parādība. Var teikt, ka tā pirmo reiz parādījās

1917. gadā, kad Svenska Slöjdföreningen (zviedru
mākslas amatniecības biedrība) Liljevalcha mākslas

galerijā Stokholmā sarīkoja propagandas izstādi,
kurā tika rādīti vienkāršāki dzīvokļi, sastāvoši no

apdzīvojamās virtuves un dzīvokļi ar vienu, divām

un trim istabām ar virtuvi. Zviedru mākslas amat-

niecības biedrība bij gan jau 1845. gadā dibināta, lai

kritiskajā cunftu atcelšanas laikā darbotos

mākslas gaumes un amatniecības" labā. Tam ir savs

sakars ar biedrības 1915. gada programmu, kura skan

šādi: mākslinieciskos spēkus, darboties

zviedru mākslas amatniecībā, amatniecības un rūp-

niecības izdaiļošanā, kā arī vispār censties izkopt

vispārējo mākslas gaumi". Gan jau arī pirms 1917. g.

mēs zviedru mākslas amatniecībā varam novērot da-

žus centienus pacelt mākslas rūpniecību uz augstāka

stāvokļa, bet tas zīmējās tikai uz luksus priekšme-
tiem. Daudzās, kā iekšzemē, tā ārzemēs sarīkotās

izstādēs bij izstādīti vienīgi priekšmeti, kuri bij do-

māti vienīgi ļoti aprobežotām un izmeklētām noņē-

mēju aprindām. Patlaban tomēr Zviedrija, bez pār-

spīlējuma, ir vienīgā zeme, kur mākslas amatniecību

pilnā mērā mēģina padarīt par vienu no modernās

produkcijas sastāvdaļām. Mākslas rūpniecība ar-

vienu plašākos apmēros ir sākusi māksliniekus aici-

nāt palīgā nevien pie jaunu modeļu un paraugu kom-

ponēšanas, bet arī pie ražošanas mākslinieciskās daļas

Istabas iekārta pēc Kārļa Malmstēna, izgatavota no Akc.

Sab. Zviedru mēbeļu fabrikas, Badafarnā.
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Skapis, Kārļa Malmstēna komponēts, Nordiska Kompaniet

akciju sabiedrības izvedums.

pārzināšanas. Zviedru mākslinieks vairs nenoraugās

uz mākslas amatniecības ražojumiem, kā uz ko mazāk

vērtīgu, bet ar sajūsmu ziedo tai savus labākos

spēkus.

Vēl ievērojamāka tomēr ir piemērošanās jaun-
laiku sociālām un saimnieciskām prasībām, kas rak-

sturo šo moderno ražošanu. Apzinoties pēdējo gadu

pārmaiņas sabiedrības struktūrā, tā piegriežas gal-
venā kārtā lietišķai nepieciešamības priekšmetu ra-

žošanai, kurus var izmantot zviedru tautas lielākais

vairums. Masu ražojums gan ir izteiciens, kas dau-

dziem konservatīvi noskaņotiem ļaudīm var iedvest

bailes, bet ražot masām ir nepieciešams, ja grib

pieturēties pie konkurences spējīgām pārdošanas ce-

nām. Tādiem ļaudīm ir bail no proletariāta un nive-

lēšanās bez dvēseles, jo masu ražojumi paši par sevi

nav savienojami ar daiļumu, omulību un komfortu,

šī prasība pēc individuēla daiļuma ar mākslinieciskām

krāsas durvīm un durvju kliņķiem, patiesībā ir ne-

laimīgs 19. gadsimta mantojums. Kurš tuvāk pazīst

apstākļus 18. gadsimtā Zviedrijā, zin ļoti labi, ka

toreiz pastāvēja tieksmes visu taisīt pēc viena tipa,
ne tikai mājas, bet arī sīkākas lietas, kā durvis un

paneļu profilus un dažādas mājas lietas, šai ziņā
modernā zviedru mākslas amatniecība dibinās uz tra-

dīcijām, tomēr tā cenšas izsargāties no jeb kādiem

atdarinājumiem un radīt formas vērtības, kuras tieši

atbilst tagadējā laika prasībām.

Protams, šīs plašās programmas izvešana vēl ti-

kai sākas. Toreizējā, 1917. gada, izstādē zviedru

ražojumi bij kaut kas jauns un visas iezīmes rādīja,
ka tie ievada jaunu virzienu, bet, atskatoties atpakaļ
no tagadējā stāvokļa, ir jāatzīst, ka tie daudzos: ga-

dījumos tomēr dibinājās uz amatniecisku tradicio-

nālismu. No tā laika prasības ir tapušas augstākas
un dažādība lielāka. Tradicionālismam toreizējā vie-

tējo ražojumu izstādē tomēr bij tas labums, ka tas

veicināja vispārējās gaumes attīstīšanos un pāreju
no l'art nouveau — jaunās mākslas — uz lietišķu
modernismu padarīja vieglāku, še jāpiemin, ka

sevišķi liela nozīme kā gaumes audzinātājam ir bijusi

zviedru mēbeļu fabrikantam Kārlim Malmstēnam,
kurš no izstādes laikiem ir plaši pazīstams. Viņa
ražojumi atšķiras ar augsti izkoptu gaumi, kas gal-

venā kārtā meklē izmantot agrāko laikmetu formas,

Damastaudums. Izstrādājums pēc 15. gadu simteņa parauga. Värmlandes mājrūpniecība.
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lai gan mūsu laika raksturīgākā pazīme ir krass na-

turālisms. Atskaitot viņa daudzpusīgos ražojumus,

starp kuriem sastopami arī audumu un papīra tapētu

paraugi, tas ar nesalaužamu sajūsmu ir darbojies un

darbojas vēl arvienu kā skolotājs un rakstnieks, lai

no bērna kājām ieaudzinātu formu sajūtu. Tādā

kārtā viņa propagandai ir bijusi vislielākā nozīme.

Ja mums, kā musu

tēviem 18. gadu sim-

tenī, laba formu iz-

jūta nebūs ta sakot

asinīs tad

formu izveidošanas,

kura tagad ieraudzī-

jusi dienas gaismu,
nekad nesasniegs
pilnību un neiegūs

saprašanu, kura ne-

pieciešama, lai iznā-

kums būtu labs. Ne-

skatoties uz ļoti at-

zīstamiem darbiem,
kādus izveduši bez

Malmstēna arī vēl

citi zviedru arclīi-

tekti, kā piem. E. G.

Asplunds, Uno Ah-

rens un citi, mums

tomēr nav mēbeļu
izvēles, kas pilnīgi
atbilstu laika prasī-
bām. Bet šaī ziņā
tiek intensīvi strā-

dāts, un nākotnē

mēs varam raudzī-

ties ar zināmu paļā-
vību.

Līdzās Kārlim

Malmstēnam un vi-

ņa ražojumiem,

mums jāpiegriež arī

vērība kādam citam

ļoti svarīgam, gau-
mi audzinošam fak-

toram, mūsu mājas
amatniecībai, gal-
venā kārtā auša-

nai. Pa lielai daļai
šai derīgo mākslu

nozarei mēs varam

pateikties tai gau-
mes attīstībai, kas

pēdējos gadu de-
smitos novērojama,
kā arī par to, ka at-

tiecībā uz jaunās

programmas izveša-

nu pie mums nav

valdījusi liela domu

dažādība, kā daudz-

kārt uz kontinenta.

Pārorientēšanās
zviedru audumu
mākslā ir notiku-
si jau vairāk ne-

kā pirms pus gadu simteņa. Kādā izstādē, Vīnē

1873. gadā, tur izstādītie audumi un mežģines sacēla

tik lielu ievērību, ka tas deva ierosinājumu 1874. g.
nodibināt biedrību Vänner" (rok-
darbu draugi), kuras mērķis bij izkopt un attīstīt

zviedru aušanas mākslu. Šai biedrībai vēlāk sekoja
vairākas citas, kuras pa daļai gribēja sakopot ļoti

Flossa tepiķis, Sigridas Lind komponēts. Handarbets Vänner biedrība.
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Dzeŗamā glāze, Simona Gates komponēta, Orrefors Sandvikā.

interesantos vecos paraugus visā zemē, pa daļai mē-

ģināja ievadīt jaunu, laikam piemērotu produkciju.
Pie pēdējās nozares pieder pirmām kārtām Elzas

Gulberg audumi un mājas priekšmeti. Kamēr še mi-

nētiem tekstilražojumiem vēl ir pilnīgs mājas amat-

niecības raksturs, notiek arī. mēģinājumi radīt pie-
mērotus paraugus mašīnrūpniecības masu ražoju-
miem.

Līdzās mākslas rūpniecības svarīgākai nozarei,
audumu rūpniecībai, arī stikla fabrikācija ieņem ie-

vērojamu vietu. Pēc Edwarda Halda un Simona

Gates zīmējumiem un modeļiem gravētās Orreforsas

glāzes ir plaši pazīstamas. Tomēr saskaņā ar pro-

grammu, kura minēta sākumā, abu mākslinieku darbi

vienkāršo nepieciešamības priekšmetu ražošanā ir

daudz svarīgāki nekā viņu veidotās griezuma lietas.

Arī piešķirot augsto godalgu, kādu šie ražojumi irgu-
vuši Parīzes starptautiskā izstādē 1925. gadā, ir uz-

svērta lielā nozīme, kāda ir taisni šiem šķietami neie-

vērojamiem ražojumiem.
Tāpat kā Orreforsai, pēdējos gados arī vairākām

citām zviedru stikla fabrikām ir izdevies savu pro-

dukciju kvalitāti pacelt. Še mēs gribētu pieminēt

Kostu, kur Ēvaldam Dahlskogam laimējās stikla ma-

sai ar sevišķiem lokveidīgiem iegriezumiem piešķirt
lielāku mirdzumu, un Edu, kur ar vienkāršu fasētu

slīpēšanu iegūst formu skaidrību un noteiktību, še

būtu minami arī Edas sasniegumi kausēšanā, kura,

1*

Stikla trauks, Edas izstrādājums. (A-S De Svenska Kristallglasbruken.)
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Šķīvis, keramika VilhelmaKāges komponēts, izvests Gustavsbergā.

tāpat kā Kosta, pieder zviedru kristālfabriku akciju
sabiedrībai.

Beidzot jāmin vēl daudz meklējošā mākslinieka

Edvina Ollersa darbi stikla presēšanā Elmes stikla

kausētavā, kurš jau 1917. gadā Kostā bij panācis

sevišķi labi izpūstas parastās, vienkāršās stikla

glāzes.

Tāpat kā stikla rūpniecības nozarē, arī ķeramiskā
rūpniecībā sadarbībai starp māksliniekiem un fabri-

kantu masu ražojumu izgatavošanā ir bijuši labi pa-

nākumi. Pirmie darbi šai virzienā pieder Gustavs-

bsrgai ar Vilhelmu Kagi kā māksliniecisko spēku un

virsinženieri Odelbergu, kā technisko vadītāju. Se-

višķi ievērojamas ir vienkāršās, nopietnās servizes,
tā sauktā granītporcelānā, kuras izgatavo restorā-

niem, slimnīcām, kazarmēm v. t. t. Bez tam tiek

ražota izrotājošā keramika, kura rāda, ka Kage in-

teresējas par glazūru dažādību, Krāšņākās spējas
keramikā pieder gleznotājam Artūram Percy, kuru

nodarbina Gävles (Gefles) porcelāna fabrikas akciju
sabiedrība. Brīvā, personīgi īpatnējā veidā tas pie-

kļaujas zviedru 18. gadu simteņa keramikai, uzrādī-

dams vairākas ļoti piemīlīgas jaunas formas un izro-

tājumus. Bez tam vēl būtu minama otra Gävles

fabrika, Röhrstrands Goteborgā, kā arī Lidköpingas

un Karlskronas fabrikas.

Fajansa servize, A. Percy komponēta, Gefles porcelāna fabriku akc. sab. izvedums.
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Alvas puķu podi, Estridas Ericsson komponēti, firmas

Svenkst Tenn izvedums.

No metāliem lieta dzelzs, pateicoties Nāfvegvarns
Bruk lietuves kopdarbībai ar dažiem mākslinie-

kiem, ir ieguvusi sevišķu ievērību. Tur izgatavo gan

dārza mēbeles, gan strūklakas, dārza vāzes, centrāl-

apkurināšanas treliņus un plītēs. Arī dzelzs kaltuves

reprezentējas gan ar ļoti dārgām durvīm, kā piem.
tēlnieka Kārļa Miller dārza villā pie Stokholmas, gan

ar vienkāršākām villu priekšpilsētās.
Arī alva ir metāls, kurš pēc tam, kad to 19. gadu

simtenī atmeta, atkal ir nācis pie vārda. Zviedrijā,

pretēji citām zemēm, alvai cenšas atstāt viņas pašas

raksturu, neimitējot ar tās palīdzību īstu vai maisītu

sudrabu. Sekmīgākos alvas darbus izved firma

Svensk Tenn. še tomēr jāpiemin arī Edvina Ollersa

un Astrides M. Aagesen darbi.

Jaunsudrabā ir mēģinājumi izveidot vienkāršas

nedekorētas formas, kamēr sīkumos bagātāk tiek iz-

strādāts sudrabs. Tikai pēdējā laikā ir varēts su-

drabu sākt izstrādāt, piekļaujoties modernām for-

mām, no kā līdz šim atturēja konservātīvā ietiepība.
Minēsim še tikai dažus vārdus: sudrabkali baronu

Ēriku Flewingu, galma juvelieri Vivenu Nilssonu

Lundā un architektus Volteri Gahnu un Uno Ahrenu-

fSvarīgā mākslīgā apgaismojuma armatūras no-

zare arī uzrāda dažus labus pasākumus.

Nav aizmirsta arī mūsu svarīgā grāmatu māksla

un mūsu reklāmu druka. Valodas dēļ mēs šai ziņā
ārzemēs tomēr nevaram modināt nekādu lielāku in-

teresi.

Apskatot tagadējo zviedru mākslas rūpniecību,

tā novērtējama ne tik daudz, salīdzinot ar sasniegu-

miem ārzemēs, kā skatoties no tās programmas vie-

dokļa, kāda tai ir uzstādīta Zviedrijā.
1930. gada izstāde Stokholmā, savā ziņā lielākā,

kāda līdz šim ziemeļos ir noturēta, būs ne tikai ģene-

rālapskate labākam', ko mēs varam rādīt, bet patei-

coties jaunām virziena līnijām, dos vispusīgu pār-

skatu, kā ar rūpniecības palīdzību var izgatavot ra-

žojumus, kuri pēc iespējas apmierina jaunlaiku

prasības un plašākām aprindām nāk par labu.

Satura ziņā tā ir lepna programma, kura neiziet

uz izskatu un nespekulē uz publikas labvēlību, bet

grib novērst visu to negatīvo, kas visā visumā šai

nozarē vēl valda. Zviedru mākslas rūpniecības pro-

gramma nedzenas pēc estētikas paša daiļuma dēļ, tai

ir daudz plašāka, sociālās, saimnieciskās un estētis-

kas dabas perspektīves. šai sakarībā modernās

mākslas rūpniecības orientēšanās ir ārkārtīgi svarīgs
jautājums.

Sudraba kafejkanna, barona Erika Fleminga komponēta,

Borgila darbnīcas izvedums.
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L. Nanneson's,

Zviedrijas vispārējās lauksaimniecības biedrības

(Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap) direktors.

Zviedrijas zemkopība un lopkopība.

Z
emkopības dabīgie apstākli Zviedrijā valsts

dažādās daļās ir ļoti dažādi, kā tas, ievērojot

lielo starpību klimata un zemes sastāva ziņā,

citādi arī nemaz nevar būt. Apstrādātā

zeme sniedzas apmēram no 55. platuma grada līdz

polārlokam ziemeļos un pāri tam, un starpība augša-

nas laika ziņā rudenī un pavasarī ir vairāk nekā vienu

mēnesi liela. Vidus temperatūra ir Dienvidzviedrijā

apmēram par 4° C augstāka nekā Norrlandē.

Apstrādātās zemes platība līdzinās apmēram

4:000,000 hektāru, še klāt pieskaitāmi vēl apmēram

1.000.000 hektāru pļavu; pie kam abas šīs platības

tomēr iztaisa tikai 12% no visas Zviedrijas zemes

platības, kura aizņem ap 45.000.000 hektāru. Lielie

meži aizņem lielāko daļu zemes un visa mežu pla-
tība līdzinās ne mazāk kā 25.000.000 hektāru.

Pirms 50 gadiem ar zemkopību nodarbojās pāri

par 70% no visa zemes iedzīvotāju skaita, tagad tikai

apmēram 40% no '6.000.000 lielā iedzīvotāju skaita

pārtiek no zemkopības, vai tai tuvu stāvošiem aro-

diem, kā: mežsaimniecības un zvejniecības, šī lielā

skaitliskā atpakaļiešana tomēr nav bijusi savienota

ar ražošanas samazināšanos. Gluži otrādi, produk-

cija, starp citu, pateicoties intensīvākai cilvēku darba

spēka izmantošanai, racionālākām apstrādāšanas me-

todēm, bagātākām ražām, labākai lopkopībai, taī pašā

laikā, t. i. pēdējos 50 gados, uz atsevišķa cilvēka zem-

kopībā ir pieaugusi trīskārtīgi.

'Zviedrijas apstrādātā zeme sadalās pa lielākai

daļai starp zemniekiem un būdniekiem. Visu 400.000

apstrādājamo daļu vidējā platība ir tikai 8 līdz 9 hek-

tāri liela. Lielākā daļa saimniecību tā tad tiek ap-
strādāta ar ģimenes darba spēku. Tikai 10% no ap-

strādājamās zemes nāk uz saimniecībām ar 100 hek-

tāriem, un tās atrodas galvenā kārtā dienvidu un

vidus Zviedrijas līdzenos novados. Lielākai daļai
zemkopju ir pašu īpašums un rentnieku (un iebū-

viešu) ir tikai 20% no visa skaita.

Vispār, attiecībā uz zemkopības veidiem, izšķi-
rami trīs dažādi apgabali, 1) Dienvidzviedrijas
kviešu un cukurbiešu apgabals, 2) vidus Zviedrija
un 3) Norrlandē.

Dienvidzviedrijas kviešu un cukur-

biešu apgabalā platība normāli sadalās sekoši:
apmēram 20% kviešu un rudzu, 10—15% cukurbiešu,
20% ganību un pārējais ziemāji (pa lielākai daļai ie-

sala mieži), lopbarības bietes un kartupeļi. Ražas
še ir labas un pie labi nokārtotas apstrādāšanas dod
30—40 decitonnu labības un 30—40 tonnu cukura
biešu no hektāra. No visa brutto ieņēmuma pārdotie
laukaugu produkti iztaisa še apmēram 60% un lopko-
pības produkti, piena, gaļas un speķa veidā apmē-
ram 40%.

Vidus Zviedrijā ganības ieņem lielāku

vietu, apmēram 30—40% no laukkopības zemes pla-

tības, graudu saimniecība aizņem apmēram 40—50%

(auzas, rudzi un kvieši) un sakņaugus ražo tikai uz

4—5%.
.

Bez tam še pieturoties pie parastās 7 līdz

8 gadējās maiņu saimniecības, ir pieņemts zemi vien-

reiz pilnīgi atstāt papuvē. Ražas no hektāra še ir

zemākas nekā kviešu un cukurbiešu apgabalā, labi

iekārtotās saimniecībās labības raža ir 20—30 deci-

tonnu un siena raža 30—40 decitonnu. Pēdējā laikā

stiprā mērā pļavas un meža pļavas, iztīrot un nomē-

slojot, ir pārvērstas labās ganībās. No brutto ieņē-
mumiem 60 līdz 70% uz lopkopības ražojumiem un

tikai 25 līdz 30% tieši uz pārdotiem augu produktiem.
Norrlandē beidzot, kur vasara ir ļoti īsa,

labību (pa lielākai daļai miežus un auzas) ražo tikai

uz 15 līdz 20>% no lauku platības, kamēr pārējo iz-

manto ganībām. Izdevīgos gadījumos tomēr še, ne-

skatoties uz to, ka vieta atrodas tik augstu ziemeļos,
ražas ir ļoti labas. Še no brutto ieņēmuma ap 75%

nāk uz lopkopības produktiem, pienu un sieru.

Kā redzams, Zviedrijas lauksaimniecība nevienā

no apgabaliem vienpusīgi neražo tikai kādu zināmu

produktu. Zemkopība un lopkopība pastāv viena

otrai līdzās, ja arī dažādos apmēros. Katrā apgabalā
ar laiku ir attīstījušās savas zināmas labības šķirnes,
kā arī piemērotas mājlopu sugas, kas pašķīris ceļu
drošākām un lielākām ražām un augstākam mājlopu

ražīgumam.

Attiecībā uz augkopību jāaizrāda, ka starp citu

pateicoties šķirņu uzlabošanai, ar kuru jau ilgus ga-

dus nodarbojas zinātniski vadītie laukaugu izkopša-
nas institūti Svalöfä un Weibullsholmä, piemēram ir

panākts, ka kviešu ražas no hektāra ir divkārt lielā-

kas nekā savā laikā bij sasniedzams, kad bij vēl tikai

vecās, vietējās šķirnes. Svalöfas un Weibullsholmas

izlaistās, ļoti ražīgās kviešu, miežu un auzu šķirnes
ir plaši izplatījušās ne tikai Zviedrijā, bet arī kai-

miņu zemēs.

Govkopība ieņem ievērojamu vietu Zviedrijas
lauksaimniecības produktu ražošanā. Pienu pa lie-

lākai daļai pārstrādā piensaimniecības kooperatīvos
sviestā un sierā. Sviesta eksports sasniedz katru

gadu ap 40.000.000 kronu un iet galvenā kārtā uz

Angliju. Turētas tiek četras dažādas sugas, proti:

~zviedru melnraibie līdzenumu lopi", „zviedru sarkan-

raibās govis", „kalnu suga" un „brūnās zviedru

toles".

Melnraibie lopi ir sastopami galvenā kārtā Šo-

nenā, kā arī tuvāko provinču līdzenumos un Austrum-

gotlandē (östesgötland). Tie ir lieli, spēcīgi kustoņi,
noteikta pienlopu tipa, ap 600 kg. svarā. Labākie

eksemplāri dod ap 5.000 kg. piena ar 3,5% tauku

satura. Ir govis, kuras zem kontroles ir devušas

9.000 kg. piena ar apmēram 3,5% sviesta tauku. Lopu

pārraudzību vada Zviedrijas melnraibo liellopu uzla-

bošanas savienība, kura savā cilts grāmatā ir ievedusi
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ap 14:00o vēršu, 40.000 govu un bez tam vēl reģi-

strējusi 100.000 lopu.
Sarkanraibie lopi ir visizplatītākie no visām su-

gām un pa lielākai daļai nāk vidus Zviedrijā priekšā,
šie kustoņi ir spēcīgi un izturīgi un labāk nekā meln-

raibā suga ir piemēroti saimniecībām ar plašām ga-

nībām. Dzīvsvars ir 500 līdz 530 kg. un labāko lopu
ražīgums ir 4.000 kg. piena ar 4% tauku. Uzlabošanas

darbu pārzin Zviedrijas sarkanraibo lopu uzlabošanas

biedrība, kurai ir plaši un vērtīgi izlases darba ma-

teriāli. Biedrības cilts grāmatā 1928. gadā ierak-

stīts gandrīz 10.000 lopu un iepriekšējo gadu cilts

grāmatās ir ievesti gandrīz 10.000 vērši un apmēram
110.000 govu.

Kalnu suga un brūnās toles sastopamas galvenā

kārtā Norrlandē. Govis, kuras sver apm. 350 kg.,

dod 2—3.000 kg. piena ar 4% tauku satura. Viņām

pietiek ar kalnu ganībām un tās ir sevišķi pieticīgas
un izturīgas.

Pateicoties dažiem līdzekļiem, kā prēmiju nie-

šķiršanai vaislas lopiem biedrībās, ierakstot tos cilts

grāmatās, kā arī vaislas buļļu un kontroles biedrību

dibināšanai, govkopība ir nostādīta sevišķi augstu.
Lāgiem ir eksportēts stipri daudz vaislas lopu, se-

višķi uz Baltijas zemēm.

Arī zirgkopība dažās zemes daļās ir ievērojama,
sevišķi kas zīmējas uz ardeņņu sugu, kurai ir daudz

sevišķi laba materiāla. Zviedru ardeņņu sugas au-

dzināšanas biedrība pārzin sugas uzlabošanas darbu

un ved cilts grāmatu.

Cūkkopībā ir sastopamas tikai divas sugas, tās ir

lielā, baltā angļu un zviedru vietējā. Pateicoties uz-

labošanas darbam, kuram nodevusies viena daļa ie-

vērojamāko cūkkopju, kā piemēram: Pērs Bondesons

Svalofā un dažiem soļiem no vispārības puses, ir sa-

sniegti ļoti labi panākumi ātrā cūku augšanā, barības

uzņemšanas spēju pavairošanā, vaislībā un izturībā.

Aitkopība Zviedrijā pēdējos gados kvantitātivi

ir gājusi atpakaļ, bet kvalitātes ziņā tā ievērojami ir

uzlabojusies. Visvairāk sastopamās sugas ir: ševiot,

Šropšairas, Oksfordas un vietējo zviedru kažokaita.

Vistkopība turpretim uzplaukst un patlaban

putnkopības produkcija atbilst apmēram kviešu ra-

žas vērtībai visā zemē. 1928. gadā eksportēts pa-
visam 65.000.000 miljoni olu.

Lielais okeāna milzenis "Kungsholm" atstāj ostu un "Stockholma" stājas viņa vietā.
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Vispārējā zviedru eksporta savienība.

Zviedru vispārējā eksporta savienība ir no

valsts pabalstīta zviedru tirgotāju, rūpnie-
ku un kuģniecības priekšstāvju apvienība,

kas dibināta 1887. g., lai veicinātu un ierosinātu

Zviedrijas tirdzniecību ar ārzemēm. Ta savienības

darbības nozare, kas varētu sevišķi interesēt ārzem-

ju rūpniecības pasauli, ir informāciju izsniegšanas

sekcija. Šīš nozares uzdevums ir bez maksas infor-

mēt ārzemju tirgotājus par vietām, kur Zviedrija

visizdevīgāki būtu iepirkt šādas vai tādas preces, ka

arī dot padomus ārzemju aģentiem, kas uzņemtos

būt par Zviedrijas pārstāvjiem ārzemes, un sniegt

ziņas par pazīstamiem transporta ceļiem. Šai sa-

vienības nozarei katru dienu nākas izsniegt ziņas

par zviedru preču patentēm, markām, muitas jau-

tājumiem, konosamentiem v. t. t.

Kā svarīgs papildinājums šai nozarē ir ekspor-

ta savienības svešvalodās izdodamie drukas darbi,

ko savienība labprāt piesūta ārzemju rūpniekiem,
kuri interesējās par Zviedrijas eksportu. <<Swedish

Export» un «Exportacion dc Svecia» ir šādu izde-

vumu divi paraugi, kas iznāk reiz mēnesi un tiek

iespiesti angļu un spāniešu valodās. Savienība

«Sjvedskoje Obozrenie» izdeva savu laikrakstu

krievu vaiodā, bet tas patlaban vairs neiznāk. Šie

mēnešraksti neaptver tikai speciālas ziņas par zvie-

dru saimniecisko dzīvi, tirgu, v. t. 1., bet sniedz ari

īsā, labi illūstrēta veidā daudz zviedru specialrak-

stus, kas var interesēt komercionēlo pasauli.

Kā vērtīgu rokas grāmatu visiem, kuri vēlētos

stāties ar Zviedriju tirdznieciskos sakaros, var ie-

teikt zviedru eksporta adrešu grāmatu (Svensk Ex-

portkalender). Grāmata sarakstīta zviedru, spā-

niešu, angļu, franču un vācu valodās, un bez vispā-

rējām ziņām zviedru eksportrūpniecībā, sniedz

pārskatus par atsevišķām fabrikām, un, vispār, sa-

tur apmēram 1.600 Zviedrijas dažādus

rakstus. Bez tam grāmatā atrodas rādītājs angļu
valodā par zviedru fabriku labumu, fabriku tele-

grammu adreses, kodeksi, pārstāvniecības ārze-

mēs, uzņēmumu vadītāju vārdi v. t. t., v. t. t.

Savienība uztur arī soliditātes ziņu biroju, kas

izsniedz ziņas par uzņēmumiem un personām kā

Zviedrijā tā arī ārzemēs, un kas strādā saskaņā ar

visas pasaules tamlīdzīgiem birojiem. Bez tam ir

vēl incasso nodaļa, kas nodarbojās ar maksājumu
piedzīšanu kā ārzemēs tā arī iekšzemē.

Viņa Majestāte, Zviedrijas karālis ir šīs savie-

nības priekšnieks — aizstāvis, un viņa karāliskā

augstība, Zviedrijas kroņprincis — savienības goda
priekšsēdētājs. Prezidijs sastāv no 28 personām,
priekšstāvjiem no dažādiem rūpniecības uzņēmu-
miem un rūpniecības apvienībām. Priekšsēdētājs
skaitās Hermens Lagererantz, bijušais zviedru mi-

nistrs Vašingtonā, priekšsēdētāja vietas izpildītājs
— Emils Kinander's, zviedru tirdzniecības bankas

priekšsēdētājs, Stokholmā. Savienības direktors-

vadītājs skaitās Erik's Nvlander's, valsts Saeimas

otrās kameras loceklis.

Savienības adrese ir sekoša: Vasagatan 12

(pretim galvenai stacijai). Telegrammu adrese:

«Export».

Zviedru vispārējās eksporta savienības nams Stokholmā.
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G. Bolanders,
Vispārējās zviedru eksporta

savienības austrumu nod. vad.

Zviedrijas eksportrūpniecībā un ārējā tirdzniecība.

Kaut ari zviedru rūpniecības izcelšanās pamati
slēpjas ļoti senā pagātnē tomēr līdz pagā-
jušā gadu simteņa vidum Zviedriju pārsva-

rā uzskatīja kā zemkopības zemi. Gandrīz 4/
5 daļas

no visiem iedzīvotājiem pārtika no zemkopības un

tās papildienākumiem, tikai 8% nodarbojās ar in-

dustriju un rūpniecību, un 1—2% guva līdzekļus
ar tirdzniecību.

Tagadējā industrijas produkcija.

Patlaban pāri par 50% no c : a, 6 miljonu lielā

Zviedrijas iedzīvotāju skaita, nodarbojās ar
tirdz-

niecību un rūpniecību. Šī procentīgi tik lielā

tirdzniecības pieaugšana izskaidrojama ar to, ka no

1880.—1890. g. Zviedrijā industrija uzvarēja, un šīs

zemes dabiskām bagātībām, kā mežiem, ūdeņiem un

kalniem, tika piešķirta viņu īstā nozīme. Patlaban

rūpniecība attīstīta vēl dzīvāki kā Zviedrijā ir

tikai Anglijā, Vācijā un Savienotās Valstīs.

Šai rūpniecības uzplaukšanai lielā mērā arī jāpa-
teicas zviedru inženieru daudziem atklājumiem un

jaunizgudrojumiem. Viņi ra-

dījuši veselu rindu speciālas
rūpniecības nozares* kā tālru-

ņus, sērkociņus un separatoru
industriju. Tam vēl pievieno-

jas zviedru strādnieku kriet-

nums un akurātība, kuri uzstā-

dījuši par savu pienākumu
zviedru rūpniecības precēm
gūt nepārspējamu kvalitātes
slavu. Lai Zviedrijas ātro in-

dustriju attīstību apgaismotu,
pietiek norādīt uz to, ka zvie-

dru fabriku ražojumu kopvēr-
tība 1896. gadā bija 694 milj.
kronas, (100 zviedru kronas =

139 lati), bet 1913. gadā 2.383

milj. kronas, un 1927. gada —

3.022 milj. kronas, skaitot ra-

žojumiem 1913. gada cenas.

Ārējās tirdzniecības

attīstība.

Kaut gan Zviedrija, tā sa-

kot atrodas nomaļus no galve-
niem ceļiem, kas ved pāri
okeānam, tomēr šīs zemes in-

dustriēlai produkcijai cieši se-

ko ārējās tirdzniecības pieaug-
šana. Zivedrija eksportē, gal-

īss pārskats.

G. Bolanders.

Vispārējās zviedru eksporta savienības austrumu

nodaļas vadītājs.

venam kārtam, jelvielas, koka un dzelzs pusfabri-
kātus, papildinot šīs preces ar izcilus fabriku ražo-
jumiem. Galvenie izvedražo jumi ir papīramasa, zā-

ģētas koka preces, papīrs, dzelzs rūda, elektri-
skas mašīnas un aparāti, tērauds, sērkociņi,
dzelzsgultas un separatori. Šīs preces iztaisa 80%
no visa Zviedrijas eksporta un pārējās 20% sastā-
da: adas, kažokādas, sviests un cūkas gaļa. Galve-
nie ievedpriekšmeti: — akmeņogles, zemes eļļa, au-

tomobiļi, kvieši, tekstilpreces un koloniālpreces.
Kafejas ievešanas pieaugšana, kas 1927. gadā ap-

tvēra 79 milj. kronas, ir labs pierādījums, ka arī

zemāko tautas slāņu labklājība tikai progresē.
1896. gadā izvedamo preču vērtība iztaisīja 340

milj. kronas, 1913. gadā 817 milj. kronas, bet 1927.

gada ta jau pārsniedza 1616 milj. kronas, toties

1928. gada dēļ streikiem divos galvenos rūpniecības
centros šī vērtība noslīdēja uz 1575 milj. kronām.

levešana līdzinājās izvešana:, un normālos apstā-
kļos eksports drusku pat pārsniedz importu. Bet

ja pieskaita klāt arī tirdznie-

čības flotes ieņēmumus, kas,

piem., 1927. gadā iztaisīja 234

milj. kronas brutto, tad Zvie-

drijas tirdzniecības bilance uz-

rāda aktīvu.

Zemes, ar kurām Zviedri-

jai, ir visdzīvākie tirdznieci-

skie sakari, ir= Anglija, Vāci-

ja un Savienotās Valstis.

Tirdzniecības flotes nozīme

ārējā tirdzniecībā.

Tirdzniecībai ar ārzemēm

loti liela nozīme pēdējos 25

gados ir bijusi Zviedrijas kuģ-
niecības ātrajai attīstībai.

Agrāk šī kuģniecība ierobežo-

jās tikai ar Austrumu un Zie~

meļjūrām, tagad, turpretim,
tiek uzturēti tieši tirdzniecības

sakari ar aizokeāna un Vidus-

jūras zemju ievērojamiem
tirdzniecības namiem.

Zviedru kuģi tieši piegādā
Zviedrijai ražojumus lielajiem
kontinentiem, kur tos, pa lie-
lākai daļai, atkal nopērk paši
zviedru komersanti. Pēdējos
gados Zviedrija ir ieņēmusi re-
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dzamu vietu lielo motorkuģu skaita, un tai pieder

vairāk kā 21.000 tonnas.

Zviedrijas eksportražojumi.

Vairāk kā pusi no Zviedrijas territorijas pār-

klāj meži. Jau viduslaikos izveda, kaut ari neie-

vērojamu koka preču skaitu, bet tikai kopš pagā-

jušā gadusimteņa vidus, meža izmantošana jāuz-

skata kā šīs zemes lielindustriju. To papildināja
vēl dažādi faktori, kā piem. ievedmuitas paaugsti-

nāšana uz Zviedrijas koka precēm Francijā un An-

glijā, un pieaugošā kuģu izlietošana transportlī-

dzekļiem. Galvenām kārtām tomēr šo industriju

veicināja tvaika zāģētavas, kas ierīkotas pie jūras
krasta un uz kurieni kokus plūdinā pa upēm. Pat-

laban Zviedrija kā mežu eksportētāja ieņem pirmo
vietu pasaulē, un Zviedrijas koki garantēti ar savu

augsto, izcilus kvalitāti. 1927. gadā Zviedrijā bija
1332 zāģētavas ar 42.600 strādniekiem. Produkti-

vitātes vērtība sniedzās līdz 339 milj. kronu, zāģē-
tu un ēvelētu koka preču kopprodukcija — 5,7

milj. kbm, 1928. gadā izvests apstrādātu koka preču

par 285 milj. kronu, bet neizstrādāts koks izvests

par 28 milj. kronu. Anglija ir vislielākā zviedru

koka ražojumu uzpircēja, bet arī Francija, Dāni-

ja, Spānija, Hollande un Vācija ir labas noņēmē-

jas.

Papīrmassa un papīra industrija

arī attīstījušās ļoti ātri un tagad spēle lielu lomu

Zviedrijas saimnieciskā dzīvē., Patlaban Zviedrija
skaitās par lielāko ķīmiskās .kokamassas eksportē-
tāju pasaulē. 1892. gadā ražotas tikai 46.000 t.

mekaniskas un 48.000 t. ķīmiskās kokamassas,
bet jau 1927. gadā šie skaitļi sniedzās līdz 524.000,

un tagad iztaisa 1.569.000 t. Zviedrija 1927. gadā
eksportēja papīramassu par 280 milj. kronām.

Zviedru papīra industrija attīstījās ļoti ātri, un

galvenām kārtām vērsta uz avīžu un kartona izga-
tavošanu. Papīra un kartona izvešana 1927. gadā
aprēķināma uz 1395 milj. kronām.

Kalnrūpniecība ir viens no Zviedrijas vecā-

kiem arodiem, un jau 13. gadusimtenī tā gūst pa-
nākumus. Zviedrijas tērauds un dzelzs savas aug-
stās kvalitātes dēļ darījuši šo zemi ārzemēs pazī-
stamu. Zviedrijas dzelzrūpniecības pamats — ir

bagātīgās un viegli pieejamās dzelzs rūdas raktu-
ves. 1927. gadā Zviedrijā izrakts 9,7 milj. t. dzelzs
rudas, un tai pašā gadā šīs rūdas eksportēts — 10,8
milj. t., vērtībā par 113 milj. kronām. No šī skai-
ta uz Vāciju eksportēts ne mazāk kā 7,5 milj. ton-

nu. Sevišķi daudz izved tā saucamo «oļu dzelzi»,
ka arī dzelzs un tērauda pusfabrikātus, nepiecieša-
mus dažādienriztrādājumiem.

Arvienu vēl pieaugoša nozīme eksportā ir

Zviedrijas mašīnu fabrikām. Tieši šī zviedru eks-

porta nozare atrod ļoti daudz noņēmējus Baltijas
tirgos. Starp smalkākiem Zviedrijas dzelzs un tē-
rauda ražojumiem Eskilstun'as izstrādājumi ieņem
izcilus vietu. Tieša mašīnu rūpniecība aptver ļoti

daudz dažādas nozares, un ražojumi, kam eksportā
vislielākie panākumi, ir pašu zviedru izgudrojumi.
Ārzemēs vispazīstamāki ir sekoši ražojumi: lodes,
telefonu un telegrāfu aparāti, elektriskās mašīnas,

separatori, tvaika turbinas, motori, lauksaimniecī-

bas mašīnas, lokomotīves, papīru mašīnas, sērkoci-

ņu mašīnas, «Aga» gaismas aparāti, petrolejas vir-

tuves, putekļu sūcēji, gaļas mašīnas v. t. t. Ķīmi-
ski tecnniskā nozarē pirmo vietu ieņem mākslīgo
mēslu fabrikāti, sevišķi superfosfāts. Šīs preces at-

radušas sev labus noņēmējus Latvijā. Arī elektri-

ski-ķīmiskā industrija Zviedrijā, pateicoties ūdens

spēka bagātībai, ātri attīstījusies. Pie šīs nozares

pieskaitāma arī sērkociņu industrija. Šai industri-

jā Zviedrija ieņem izcilus vietu, un pēc kara tā ie-

guvusi kontroles tiesības gandrīz par visu pasaules
sērkociņu ražošanu.

Zviedrijas cementa industrija arī pēdējā laikā

izvērtusies par lielindustriju, un 1927. gadā ce-

ments izvests par 3,9 milj. kronu, no kā uz Latviju

par 426.000 kronām.

Tirdzniecība ar Latviju.
No augšējā pārskata gūstams zināms jēdziens

par Zviedrijas eksportu. Kā tas jau augšā bija mi-

nēts, Latviju galvenām kārtām interesē Zviedrijas
mašīnas un fabriku ražojumi. lemesls ļoti skaidrs

un saprotams. Latvija pati eksportē ievērojamu
skaitu meža, bet tā kā viņas iedzīvotāji vēl lielā

mērā nodarbojas ar zemkopību, tad to interesē,

galvenais, gatavi fabrikāti, kaut arī jāsaka, ka Lat-

vijas rūpniecība arvienu jo pieaug. Kā svarīgā-
kās preces, ko Latvija pēdējos gados no Zviedrijas
ieguvusi, ir lauksaimniecības mašīnas, superfosfāts,
cements, separatori, galvanizēts bleķis un rustu

vielu ekstrakti. No Latvijas uz Zviedriju galve-
nām kārtām eksportē kokus, linus, linoleumu, kar-

tupeļus, ādas, kažokādas un kaučuka izstrādāju-
mus.

Procentīgi skaitot, Latvijas piedalīšanās Zvie-

drijas ārējā tirdzniecībā nav sevišķi ievērojama, bet

tirdzniecība pieaug, kaut arī lēni. Zviedriju Lat-

vijas tirgus sevišķi interesē. To pierāda vispirms

jau tas, ka starp Baltijas valšķu pilsētām, Rīga uz-

rāda vislielāko Zviedrijas komersantu skaitu. Otrs

pierādījums šim faktam ir Zviedrijas dzīvā līdzda-

lība trīs pēdējās Rīgas izstādēs-tirgos. Šais izstā-

dēs Zviedrijas preces tika reprezentētas skaisti ie-

kārtotos paviljonos. No daudzām kopējām intere-

sēm, kas saista šīs abas zemes, ir jāatzīmē Zviedri-

jas vēlēšanās pacelt Latvijas lauksaimniecības ie-

nākumus ar zviedru sēklas piegādāšanu un veici-

nāt Latvijas piena rūpniecību ar zviedru sugas lo-

pu ievešanu, kas ļoti labi iespējams, pateicoties

Latvijas klimatiskiem un citiem labvēlīgiem apstā-

kļiem. Būtu vēlams, ja nākotnē Zviedrija šai vir-

zienā spertu sevišķi enerģiskus soļus.
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M. Anderséns,

Latvijas konsuls Stokholmā.

Zviedrijas automobiļu rūpniecība.

Zviedru automobiļu rūpniecība radās šī gadu
simteņa sākumā, kad vāģu fabrikas akc. sab.

Södertelje uzņēma savā programmā automo-

biļu izgatavošanu. Paraugvāģis, kuru uzbūvēja pir-
mais īstais automobiļu inž., Zviedrijā, Gustavs Erics-

sons, vērsa uz sevi plašāku aprindu uzmanību un tā

kā jau šur tur pasaulē būvēja automobiļus, vai vis-

maz projektēja viņu ražošanu, tad ieskati bij tādi,
ka arī mums pienācis laiks sākt šo darbu.

Še jāpiemin, ka arī no citas puses dažus gadus

agrāk bij ticis domāts par automobiļu būvi. Jau

1891. gadā inženiers Sūne Amilons bij sācis pie tā

strādāt un viņam tiešām arī bij izdevies panākt, ka

Vulcana darbnīcas Norrkopingā sāka ražot motorus,
kurus tomēr vāģu vietā ievietoja laivās. Motorrūp-
niecību tomēr jau pašos sākumos nomāca apdrošinā-
šanas sabiedrības, kuras negribēja ne dzirdēt, ka

bencinu vai gāzu eļļu lieto kā dzenamo līdzekli. Gan

izmēģinājās šīs vielas pārdēvēt par petroleju, bet

apdrošināšanas biedrības tūliņ nojauta lietu patieso
stāvokli un neizrādīja ne mazāko pretimnākšanu.
Lokālus, kuros šādus motorus pārbaudīja vai uzgla-
bāja, nepieņēma apdrošināšanā un tā visa ražošana

taī brīdī apsīka.

Soderteljā tomēr turpinājās ražošana mazos ap-

mēros, bet jau pirms tur darbi bij sākuši ritēt

straujāk, vēl viena fabrika mūsu zemē bij sagata-

vojusies sākt ražot automobiļus. Tā bij Maskinfa-

briks Aktiebolaget Scania, Malmē, pasākums, kurš

patiesībā ražoja velosipēdus, bet 1902. gadā sāka iz-

gatavot automobiļus, kā tas ir noticis arī ar daudzām

ārzemju fabrikām, še, varbūt, var pieminēt, ka vēl

no kādas citas puses mūsu zemē tika projektēta au-

tomobiļu fabrikācija. Cilvēks, kuram kopā ar Bo-

linderu bij lemts zviedru motorus padarīt pasaulsla-
venus, fabrikants J. V. Svensons, 1899. g. uzbūvēja

fabriku Augustendalē turpat Stokholmas tuvumā.

Pirms tas vēl īsti bij sācis darboties, viņš saņēma

piedāvājumu ražot divtaktu tipa petrolejas motorus

un tā kā tamlīdzīgi labi motori nebij dabūjami, Sven-

sons atrada, ka izde/īgāk būs ražot šos motorus,

nekā automobiļus. Un tā notika, ka J. V. Svensona

automobiļu fabrika nekaa neviena vienīga automobiļa

neuzbūvēja, bet ar saviem priekšzīmīgiem petrolejas
motoriem ieguva pasaules slavu.

1903. gadā nodibinājās Vēl trešā Zviedrijas au-

tomobiļu fabrika. Tidaholmās fabrika toreiz sāka

fabricēt savus automobiļus, šis fabrikas darbība to-

mēr atšķīrās no abām pirmām ar to, ka Tidaholm

savus motorus un citas daļas importēja. Vecais

dzelzs āmurs Vāstergotlandē tādā kārtā kļuva par

Zviedrijas pirmo automobiļu sastādīšanas darbnīcu.

Tomēr ne visas daļas tika ievestas no ārzemēm, no-

doms bij pamazām pašiem iesākt automobiļu kon-

strukciju, kuri no sākuma līdz beigām būtu uzbūvēti

pašu zemē. Pagāja tomēr daudz gadu, pirms šis

nodoms tiešām varēja piepildīties, tā kā patiesībā
vienīgi kara laikā sākās automobiļu izgatavošana pēc

pašu konstrukcijām, kad uz to spieda tieši apstākļu
vara. Bij taču pilnīgi neiespējams saņemt daļas no

ārzemēm.

Tāpat vāģu fabrika kā Scania iesāka ar personu

vāģiem, bet nepagāja ilgs laiks, kad abas sāka iz-

gatavot arī preču automobiļus. Lielāku apgrozību

nepanāca ne viena ne otra, pie kam peļņas nebij ne-

kādas, galvenā kārtā aiz asas konkurences pašu

starpā. Inženiers Pērs Nordemans, kurš 1904. gadā

kļuva Scania direktors, izlietoja tagad visu savu ener-

ģiju, lai abus uzņēmumus apvienotu un 1911. gadā
tas viņam tiešām arī izdevās. Tā radās Aktiebolaget

Scania-Vabis, kurš uzņēmums, direktora Nordemaņa
vadībā izauga ar katru gadu vairāk. Tam izdevās tik

labi iestrādāties preču vāģu ražošanā, ka pirms apm.

10 gadiem tas pilnīgi pārvaldīja tirgu.

Pēckara sekas briesmīgi satrieca Zviedrijas au-

tomobiļu rūpniecību. Scania-Vabis un Tidaholm ga-

diem nevarēja atdzīvoties un mūsu automobiļu rūpnie-
cības izredzes bij ļoti vājas. Pesimisti kratīja galvas,

būdami pārliecināti, ka auto rūpniecības mums vairs

nekad nebūs. Šie ļaudis tomēr nepārzināja apstākļus.

Inženiers Gustavs Ericsson's,

Zviedrijas pirmais automobiļu izgudrotājs.
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Zviedrijas lielākās automobiļu fabrikas vispārējais skats

Viņi nezināja, ka tikpat Scania-Vabis, kā arī Tida-

holm klusībā rosīgi strādāja, un kad laiki beidzot

kļuva labāki, abām bij gatavas konstrukcijas, par

kurām daudzi bij pārsteigti. Göteborgas izstādes

apmeklētāji 1923. gadā atrada tur ne tikai Scania-

Vabis un Tidaholm izstādītus modernus preču vāģus,
bet Scania-Vabis bij izstādījusi arī pirmo moderno

un eleganto auto-omnibusu, no sērijas, kura tur bij

sākta izgatavot. Drīz pēc tam arī Tidaholms sāka

izgatavot dažāda lieluma omnibusus.

Drīz arī abās fabrikās sākās jauna dzīvība, bet

kam šoreiz bij panākumi, tā bij jaunā automobiļu

fabrikācijas nozare, tas ir omnibusi. No preču vāģa

gan prasa daudz, bet no omnibusa vēl vairāk, un še

zviedri varēja parādīt savas ražošanas spējas. Lai

gan viņiem bij jākonkurē ar lielāku skaitu ārzemju

marku, viņi tomēr varēja nodrošināt sev panākumus,
un var droši teikt, ka viņi par to pašu naudu deva

labāku preci. Automobiļi izrādījās pilnīgi droši sa-

tiksmes ziņā, ekonomiski un izturīgi. Tādēļ lieta

parasti beidzās ar to, ka katrs omnibusu uzņēmums,
kas var nopirkt zviedru vāģus, to arī dara. Un ja
viņam naudas nav un tas iesāk ar kādiem lētiem

amērikāņu vāģiem, tad tas izvēlas zviedru vāģi, tik-

līdz viņa ienākumi viņam to atļauj. Patlaban viena

ceturtdaļa no visiem 2,200 omnibusiem, kuri braukā

pa mūsu zemi, ir zviedru fabrikāts.

Rūpniecība, kuru šai sakarībā nevar atstāt ne-

minētu, ir karosēriju izgatavošana, speciāli omnibu-

siem. Mēs mūsu zemē būvējam tāpat luksus karo-

sērijas, kā preču vāģu. Dažādo fabrikācijas nozaru

kopvērtība sasniedz lielas summas, kuras var rēķināt
uz 4—5 miljonu kronu. Viena vienīga firma Arvika

Vagnfabrik būvē ne mazāk kā par pusmiljonu kronu

omnibusu karosēriju. šī rūpniecības nozare vispār
ir ieguvusi tādu ievērību, ka divi no mūsu zemes

pazīstamākiem uzņēmumiem, kuri līdz šim būvēja
dzelzceļa vagonus, ir pārgājuši uz omnibusu karosē-

riju izgatavošanu.

Aktiebolaget Scania-Vabis, Stokholmā.

Aktiebolaget Scania-Vabis ir Zviedrijas vecākā
vn

v

Skandināvijas lielākā automobiļu fabrika, kuras

ražojumi atraduši noņēmējus nevien vietējā tirgū,
bet tālu ārpus savas zemes robežām.

Pēc tam, kad agrāk bij ražoti gan personu, gan

ambulances, gan ugunsdzēsēju automobiļi, fabrika nu

jau dažus gadus ir pārgājusi galvenā kārtā uz preču

vāģu un omnibusu ražošanu un vi-

ņas modernie speciālomnibusu tipi ir

ieguvuši lielu popularitāti un uzticī-

bu kā pie satiksmes uzņēmumiem, tā

vispār sabiedrībā. Scania-Vabis om-

nibusus sastop gandrīz visā Zviedrijā.

Starp citu būtu mināms, ka Zviedri-

jas pasta valde līdz šim ir pasūtījusi

ne mazāk kā 81 Scania-Vabis omnibu-

su savām Ziemeļzviedrijas satiksmes

līnijām, jo pasta valde izvēlas tikai

šo ražojumu. Tāļāk Scania-Vabis om-

nibusi ir iepirkti kā priekš Stokhol-

mas, tā priekš Stokholmas ap-
kārtnes līnijām un viņu skaits snie-

dzas tagad pie 150.

Kas attiecas uz lielumu, pazīstami ir

divi lauku ceļu tipi, priekš 26—30 pas.

un lielāks pilsētas tips, priekš 42 pas. Tuvākā laikā

fabr. gatavojas būvēt vēl kādu lielāku tipu priekš

apm. 58 pasaž., un nav neiespējams, ka vēlāk fabr.

stājas pie jauna omnibusa tipa izgatavošanas, tiešām

milzīgos apmēros, priekš apmēram 80 pasažieriem,
kurš izskatā līdzīgs ielu dzelzceļa vāģim un tiek pro-

jektēts pēc amērikāņu vāģu parauga.

Kā jau augšā teikts, Scania-Vabis fabrika savas

ilggadīgās darbības laikā ir eksportējusi savus ra-

žojumus arī uz ārzemēm, bet patlaban visas fabrikas

darba spējas ir aizņemtas ar pasūtījumu izgatavošanu
zviedru pircējiem, kādēļ kaut cik ievērojamāks eks-

ports tuvākos gados nav paredzams. Fabrikas telpas
nesen tika ievērojami paplašinātas, piebūvējot jaunu,

plašu montāžas darbnīcu un mašīnu telpu, kas darīs

iespējamu pavairot ražošanu, tā kā arī eksports va-

rētu tikt apkalpots.
Kas attiecas uz cenām, tad tās, ievērojot vāģu

kvalitāti, ir ļoti mērenas un lētākas nekā tiek prasīts

par Eiropas un Amērikas vāģiem tādas pat kvalitā-

tes. Tas stipri veicina faktu, ka ārzemju vāģu kon-

kurence ir samērā nenozīmīga, ja vispār tāda pastāv

un, kā jau teikts, nevar ilgi vilkties, kad Scania-Vabis

fabrikāti iegūs noņēmējus un popularitāti arī ārpus

Zviedrijas robežām. Vispirms še var krist svarā

Baltijas valstis, kur pieprasījumi pēc satiksmes dro-

šiem un piemērotiem autobusiem, pēc visa spriežot,
ir ļoti lieli un pastāvīgi pieaug.

Scania-Vabis pilsētas omnibusa iekšskats.

Sverige — Lettland
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Autorūpniecības Akc. Sab. Scania. Vabis jaunākā izlaiduma automobiļi

Tidaholms Bruks Aktiebolag — Tidaholmas fabrikas

Akciju Sabiedrība.

Lieli nopelni pie tā, ka esam neatkarīgi no ārze-

mēm, ir arī Tidaholmas fabrikai. Fabrika, kura at-
rodas idilliskajā dārzu pilsētā pie Tidanas, soli pa
solim ir atmetusi agrāko dzelzs manufaktūras, lauk-
saimniecības mašīnu un galdniecības rīku fabrikāciju
un faktiski ņemot, ir pilnīgi nodevusies automobiļu
izgatavošanai. Ka panākumi šai nozarē pilnīgi at-

taisnojās,, izskaidrojams gluži dabīgi ar ārējiem ap-

stākļiem. Bij taču tālāk izkopjamas vecās godājamās
zviedru dzelzs āmura tradicijas, un, vairāk vai ma-

zāk apzinīgi to arī dara visi, kam ir darbs fabrikā,
sākot no tikko kā par mācekli pieņemtā Tidaholmas

zēna līdz pat vadībai. „Smalku omnibusu mēs esam

iztaisījuši," domā katrs tidaholmietis pats pie sevis,
redzēdams jauno sešcilindrīgo mašīnu viegli aizripo-
jam pa pilsētas bruģi, šī parole — „Tidaholma visur

pirmā" — ir ļoti ievērojams faktors, kad darbā jādod
tas vislabākais, un šim vietējam patriotismam, kā arī

veiklai vadībai un lieliem piedzīvojumiem arodā, var

pateikties, ka Tidaholmas automobiļus tagad neap-
šaubāmi var pieskaitīt pie labākām mašīnām, kādas

šai nozarē pasaulē izgatavotas.

Jaunais sešcilindrīgais vāģis.

Mēs augšā jau minējām jauno sešcilindrīgo au-

toomnibusu, kura pirmā sērija nupat vasarā ievesta

zviedru satiksmē. Kā jaunākais no satiksmes auto-

mobiļu tipiem, kādi fabrikas darbnīcās ir tikuši iz-

gatavoti, viņš, protams, ir tas modernākais un pelna
tādēļ mūsu lasītāju ievērību.

Sešcilindrīgajā šasijā ārēji tūliņ krīt acīs rad-

niecība ar jau pārbaudīto četrcilindri, tuvāk aplūkojot,
tomēr redzams, ka dažiem sīkumiem ir dots citāds

konstruktīvs izveidojums, kā to prasa šasijas attī-

stība un jauda, kura ir augstāka.

Sevišķi, kas attiecas uz motoriem, mēs citiem

esam aizsteigušies priekšā. Patiesībā tas pats ci-

lindru bloks tiek lietots priekš dažādiem motoru lie-

lumiem, kas iespējams pateicoties dažāda lieluma va-

ļējas oderes ielikšanai.

Tidaholma savu darbību pēdējos gados ir stipri

paplašinājusi un gatavojas vēl paplašināt, kas fa-

brikai dos iespēju ražošanu divkāršot. Uzņēmuma
darbību pēdējo triju gadu laikā vada diplomāts inže-

niers Otto E. F. Schmidts, agrākais Hässleholms Me-

kaniska Verkstad vadītājs. Vēl būtu piebilstams, ka

direktoram Schmidtam iestājoties, apgrozība bij apm.

9'OOvOOO kronu, tagad turpretim tā pārsniedz divus

miljonus un šogad tiek rēķināta uz 3,5 miljoni kronu,
tā tad tā ir četrreiz lielāka nekā pirms 4 gadiem.

Pēdējie akciju sabiedrības Tidaholms autobusu tipi.
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Dr. phil. Börje Bril ioth

Kā Zviedrijas sērkociņi ieguva pasaules slavu.

Būtu lieki apstrīdēt, kā vēl kāda valsts pasaulē,
salīdzinot ar savu iedzīvotāju skaitu, attīstī-

jusi tik ievērojami lielu eksportindustriju,

kā Zviedrija. Neņemot patlaban vērā jēlvielu un pus-

fabrikātu eksportu, kas izriet no pašas šīs zemes da-

bīgām bagātībām, jāatzīmē tās industrijas nozares,

kas bāzējās uz augsti attīstītu techn. un operāciju, un

kas padarījušas Zviedriju slavenu pasaules tirdzn. vē-

sturē. Šeit jāatzīmē kvalitātes industrijas, kas ražo

izcilus pakāpes ražojumus, kuri savas techniskās ga-

tavības dēļ spēj sacensties ar ārzemju konkurenci,

neskatoties uz Zviedrijas darba spēka dārdzību. Strād-

tiieku-speciālistu darba spējas, izveicība un precizi-

tāte, kas pilnīgi nepieciešamas, atbilst šo stipri spe-

3iēlo ražojumu izgatavošanai. Ražojumi, pateicoties
auriem Zviedrija izcīnījusi augstu vietu pasaules

tirgū, ir sekosi: separatori, tālruņi, elektriskās ma-

nnas, lodes, gāzu akumulatori un sērkociņi, kā arī

pēdējā laikā putekļu sūcēji, vēsināmās mašīnas, ne-

pieminot tos Zviedrijas industrijas ražojumus, kas

vēl tikai iekaro dažādu ārzemju valšķu tirgus.

Zviedru sērkociņu uzvaras gājiens pasaules tirgū

rada, bez šaubām, visievērojamāko nodaļu mūsu in-

dustrijas attīstības vēsturē un ir tas, uz ko mēs va-

ram visvairāk lepoties. Neviena cita industrijas no-

zare nevar uzrādīt spilgtāku piemēru, kur tik noteik-

tos vilcienos izpaustos tas iekšējais nacionālais,

spēks, kas zviedru kvalitātes produktiem piešķīris
internacionāli valdošu lomu. šeit izpaužas inženieru-

techniķu pētniecības ģēnijs, izveicība un organizā-
cijas spējas. Jau paviršs, vispārējs acu uzmetiens

zviedru sērkociņu industrijas uzplaukšanas ārējām
kontūrām pēdējos nedaudzos gados var tikai imponēt:

no mazās, vienstāvu fabrikas ar nedaudziem strādnie-

kiem, ko uzcēla 1848. gadā pie jūras krasta, — tagad
izveidojusies pasaulsvaldošā organizācijā ar vairāk

kā 1.50 fabrikām, vairāk kā 60.000 strādniekiem ap-

mēram 35 dažādās zemēs, šo fabriku ražojumiem ir

vislielākais noņēmēju skaits pasaulē.

Lai pietiekoši sakarīgi attēlotu šīs zviedru in-

dustrijas attīstīšanos un izcelšanos, jāmet īss atskats

uz sērkociņu vēsturi vispār. Problems, atvietot ag-

rāko, primitīvo aizdedzināšanas līdzekli, ar kādu citu,
ērtāku, pie rokas esošu, jau vairāk kā veselu gadu
simteni bija nodarbinājis dažādu zemju ķīmiķu un

jaunizgudrotāju prātus. Dzīves kultūras tieksme pēc
uzlabošanas un dažādiem atvieglojumiem ikdienas

gaitās, pilnīgi dabiski izvirzīja arvienu vairāk tam-

līdzīgas prasības. Ja vēl bez tam atceras lēno un

garlaicīgo procedūru, kāda bija nepieciešama, lai ar

kramu vai šķiltavām uzšķiltu vienu dzirkstelīti uguns,

pilnīgi saprotama kultūras prasība pēc modernā sēr-

kociņa.

Pēc tam, kad fosfors bija atklāts un sāka jau

parādīties tirdzniecībā, zēveles koks kļuva par mūsu

sērkociņa ciltstēvu, un daudzas zemes cīnījās par to,

kurai pieder gods zēveles koka atklāšanā. Daudzi

pētnieki tomēr vienojās par uzskatu, ka tas ir bijis
Jēkabs Fredriks Komerers, dzimis 1796. gadā Eringā,

Virtenbergā. Par vēlāko laiku sērkociņu fabrikantu

priekšteci tomēr jāuzskata angļu aptieķnieks John

vValker's Stocton-on-Tees, kurš 1827. gadā kļuva pa-

zīstams tirgū ar savām "friction lights". šīs "friction

lights" bija zināma veida ar dedzināmomasu gatavoti

plakani sērkociņi, un jāatzīstas, ka viņu ingredien-

ces vēl tagad sastopamas degvielās un modernā sēr-

kociņa rīvvielās. Tamlīdzīgu sērkociņu izgudrošanas

gods Zviedrijā pieder uzņēmējam adjunktam

J. S: Bagge, kurš 1836. g. Stokholmā ierīkoja ķī-
misku degvielu" fabriku, ar pārdošanas nodaļu Drott-

ninggaton 52. Bet visiem šiem sērkociņiem tomēr

Pirmā sērkociņu fabrika Zviedrijā.
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piemita dažas rupjas kļūdas, kas kavēja viņu lieto-

šanas izplatīšanos: viņi bija ārkārtīgi bīstami no

uguns un bieži radīja ugunsgrēkus, šie zēveles sēr-

kociņi, kas nekad Zviedrijā nav guvuši lielu populā-

ritāti, bez tam vēl bija nāvīgi, un bieži ar tiem sain-

dējās fabriku strādnieki, dabūjot tā saucamo „fos-

fornekrosi". Lieta nonāca pat tik tāļu, ka vairākas

valstis pilnīgi aizliedza šo sērkociņu pagatavošanu

un pārdošanu.
19. gadu simteņa vidū zinātniekus nodarbināja

problems, kā izgatavot bezfosfora, no uguns mazāk

bīstamus sērkociņus, un tas bija zviedru pētnieks,
kurš šo problēmu atrisināja. 1844. gadā Ķēnišķīgās

zinātņu akadēmijas profesors, G. E. Pasen, iesniedza

patenti par kādu savu jaunatklājumu, kur tam bija
izdevies izslēgt fosforu no koka degmasas, un to at-

vietot ar rīvējamo masu, pret ko mēs tik viegli vēl

tagad uzdedzinām sērkociņu, un kas nav bīstama pret

uguni. Patiesībā Pasch's ar to bija atrisinājis sēr-

kociņu problēmu pilnīgi, un pionieru starpā, kuri

mūsu sērkociņu padarīja pamazām par pasaules sla-

venu, P. ieņem izcilus vietu.

Kaut arī Pasch's principiāli problēmu bija atri-

sinājis, tad tomēr praksē viņam neizdevās izstrādāt

pilnīgi apmierinošu sērkociņu. Nepieciešamos papil-

dinājumus izdarīja brāļi Johan Edward's un Cari

Frans Lundstrom's, kuri 1855.—1856. gados lika šos

izlabojumus patentēt, un kas bija pamats „Jönkö-

pings" sērkociņu pasaules slavai. Pirmais no viņiem,
vēl kā students, 1844.—1845. g. g,, ierīKoja Upsalā

tā saucamo Jönköpings Tandsticks" fabriku. 1846. g.

kopā ar savu brāli viņš nodibināja J. C. Sundstrom'a

firmu. Ražojumi gāja plašumā, arī pieprasījumu ne-

trūka, un tika celta jauna, lielāka fabrika uz jūras

krasta, kas vēl tagad uzglabājusies kā šīs milzīgās

industrijas piemineklis. C. F. Lundstrom's, dzimis

organizātors un komerccilvēks, ne ilgi apmierinājās
tikai ar zviedru tirgu, bet drīz vien jau stājās saka-

ros ar Londonas un Ilamburgas firmām, ar kuru pa-

līdzību tas savai rūpniecībai radīja ciešu pamatu.

Jönköpings sērkociņi ieguva lielu populāritāti pa da-

ļai pateicoties arī viņu praktiskam iesaiņojumam, ko

arī ieveda brāļi Sundstrom'i un pie kā vēl šodien pie-
turas. Kopš tā laika jau sastopami dažādās zemēs

sērkociņi ar nosaukumu „AUumettes Svédoises",

„Sehwedenhölzer" un „Sweaish Matches".

Tā kā pieprasījumi arvienu pieauga, brāļi Sund-

strom'i rūpējās par jaunu kapitālu, un 1858. gadā

nodibināja akciju sabiedrību, kas pārņēma visu uz-

ņēmumu un saucās Tändsticksfabriks-

aktiebolaget". Disponents Bernhards Hey's vadīja
šo uzņēmumu 35 gadus. Zviedru sērkociņi kļuva ar-

vienu vairāk pazīstami, un dažādās pasaules izstādēs

tiem piesprieda godalgas. Viņi ir tie, kas Zviedrijas
vārdu darījuši pasaulē slavenu.

Jönköpings fabrikas lielie panākumi radīja dau-

dzus konkurentus. Sērkociņu fabrikas auga kā sēnes,

un kādu laiku pastāvēja atsevišķas fabrikas dažādās

Zviedrijas vietās, — bet tikpat ātri kā šīs fabrikas

radās, viņas arī izputēja. Likās pat, ka saskaldīša-

nās un sadalīšanās šai industrijas nozarē ir lieka un

neiespējama, jo, lai gūtu panākumus pasaules tirgū,

nepieciešama racionalizācija un apvienošanās. Pirmo

soli šai virzienā spēra Londonas firmas „Trummer
Co. Successors" īpašnieks F. Löwenadler's. Jau vai-

rākus gadus viņa firma skaitījās ka eksporta aģents
zviedru sērkociņu fabrikām. 1903. gadā tam izdevās,
zem nosaukuma och Vulcans Tändsticks-

fabriksaktiebolag", apvienot sešas lielākās zviedru

sērkociņu fabrikas, šī jaunā uzņēmuma vadītājs bija
kabineta kambarkungs Berndt's Hey.

Tomēr redzams skaits dzīves spējīgu fabriku šai

koncernā vēl neietilpa, un otrs apvienošanās solis at-

zīmējams 1913. gadā, kad nodibinājās jauna, liela

uzņēmēju grupa zem nosaukuma: Aktiebolaget Fö-

renade Svenska Tändsticksfabriker", šai grupā ie-

tilpa septiņas dažādas sērkociņu fabriku savienības.

Pēdējais uzņēmums tika nodibināts uz diplominže-
niera Ivara Krenger'a ierosinājumu, kurš pateicoties
savām organizātora spējām šo industrijas nozari no-

vedis līdz pasaules slavai. Tas arī viņa nopelns, ka

sērkociņu industrijas konsolidēšanā tika sperti tre-

šais un ceturtais soļi, un, iepriekš minētie lielie in-

dustrijas uzņēmumi 1917. gadā tika apvienoti vienā

cieši saistītā interesentu apvienībā zem nosaukuma:

„Svenska Tandsticks Aktiebolaget", ar 45.000.000

kronu lielu akciju kapitālu, un 61.740.000ilielu rezer-

ves fondu. Šī uzņēmuma ātro attīstību un panāku-
mus vislabāk illūstrēs viņas kapitāls, kas īsā laikā,
10 gados, sasniedzas tagadējo, 270.000,000 kronu

lielo summu ar 200.000.000kronu lielo rezerves fondu.

Protams, šie panākumi gūti pateicoties ātrai ur

pārdomātai darbībai, kas, attiecībā uz ārieni, intere

sējās par internacionālām pārdošanas organizācijām

un, no otras, iekšējās puses, pieliek visas pūles, lai

sasniegtu technisku un administrātīvu pilnību. Pē-

dējos gados uzņēmuma attīstība zem inženiera Kren-

gera vadības kļuvusi sevišķi ekspansīva, šī mūsu

zemes tirdzniecības vēsture kļuvusi, zināmā mērā,
kaut kas pilnīgi par sevi stāvošs, un kā pats uzņē-

mums, tā arī viņa vadītājs uzskatāmi par tagadējās

finansu pasaules interesantākām parādībām. Pēdējo

gadu darbība uzņēmuma attīstības vēsturē tomēr iz-

taisa zināmu noslēgtu vienību, un tādēļ tā jāapskata

atsevišķi. Ir saprotams, ka tādas pasaules celtnes

uzcelšana, kā Svenska Tändsticksbolaget, iespējama
tikai pateicoties stipram, iekšējam spēkam!, izturībai

pret konkurenci, un techniskai pilnībai.
Ir tādēļ ļoti interesanti apgaismot katru no šiem

pamatpunktiem, kas uzņēmumam dod iespēju uzvarēt

katrā pasaules konkurencē.

Vispirms jāatzīmē techniskā un izgatavošanas
metodu pilnība. Noteikti jāsaka, ka nav nevienas

citas industrijas nozares, kur tik spilgti izpaustos
zviedru organizātoriskās, izgudrotāju un kvalitātīvās

darbības spējas, kā sērkociņu industrijā. Pēdējos

80 gados zviedru sērkociņu industrija techniskā ziņā

ir bijusi absolūti noteicošā, un tās fabrikāti kopš
70 gadiem pasaules tirgū ir bijuši nepārspējami. Sā-

kot ar Pasch'a sērkociņiem, zviedru zinātnieki šai

virzienā pierādījuši nenogurstošu aktivitāti, — cen-

tušies šī ražojuma mēchanisko izgatavošanu tikai iz-

kopt un papildināt, un, starp tūkstoš dažādiem izmē-

ģinājumiem, zviedru teehniķiem pienākās augstākā
atzinība. Pirmā vietā manāms Aleksandrs Lager-

man's, kas tiešām būtu uzskatāms, kā mūsu zemes

ievērojamākais ģēnijs, izgudrotājs. Viņš izdarījis
lielu skaitu dažādus atklājumus. Tomēr svarīgākie

no tiem attiecās uz sērkociņiem, tā saucamām „kom-

peta" mašīnām, kas automātiski veic visus nepiecie-
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Jaunās biroja ēkas fasāde un galvenais portāls Stokholmā.

samos sērkociņu iesaiņošanas un piegādāšanas pro-

cesus. Šī mašīnakonstrukcijas ziņā jāatzīst par kom-

plicētāko un ģeniālāko, kāda jebkad izgudrota.

levērojamākais ir tas, ka jau pirms 60 gadiem La-

german's savus atklājumus izdarīja tik pilnīgā veidā,
kā vēl līdz šim mašīnu nav nācies kaut kā radikāli

papildināt. Katram techniķim nākas atzīt, ka 1872. g.

uzstādītā mašīna-automāts vēl arvienu lieliski

veic savus uzdevumus un pat atbilst šolaiku tech-

niskām prasībām.

Zviedru techniķi atrisinājuši veselu rindu pro-

blēmu, kas radušies sakarā ar pasaules tirgus da-

žādām prasībām, un kas intīmi saistīti ar tīri ko-

mercionēliem aspektiem, šai ziņā zviedru industrijai
liela izturība un veiklība, ar ko neviena cita zeme

nespēj sacensties. Kas attiecas uz iesaiņošanu, eti-

ķetēm un formātiem, tad pirms kara zviedru sērko-

ciņu savienība izgatavoja vairāk kā 9.000 dažādas

etiķetes, un vairāk kā simts dažādus formātus. Šeit

jāpiezīmē, ka citas sērkociņu savienības izstrādājušas
tikai 50 dažādas etiķetes, un nav pārsniegušas 10

formātus. Zviedru savienība paredz gandrīz katrai

iestādei, restorānam, institūtam savu speciāletiķeti,
un pat nēģeris atradīs savai dzimtenei un apstākļiem
raksturīgu etiķeti. Sakarā ar zviedru sērkociņu augsto
kvalitāti, no daudzu konkurentu puses, bijuši vairāki

mēģinājumi imitēt Zviedrijas etiķetes, bet tās iznā-

kušas pārāk neveiklas. Vairāki šo imitāciju paraugi
atrodas sērkociņu muzejā, ko ar laiku grib pārkārtot
jaunās telpās. Visas šīs imitācijas ir izdevies lik-

vidēt, pateicoties zviedru sērkociņu slavai, pilnīgi
iznīcināt.

Otrs zviedru sērkociņu industrijas ne mazāk ie-

vērojams problems ir, sērkociņu izgatavošanai nepie-
ciešamā materiāla piegādāšana un izmantošana. Arī

šim nolūkam veltīts daudz apzinīga darba. Agrāk

bija nepieciešams lielāko daļu ķīmikāliju piegādāt no

ārzemēm, bet jau kopš vairākiem gadiem visas va-

jadzīgās ķīmikālijas piegādā pati Zviedrija, šim no-

lūkam nodibinātas vairākas savienības (starp kurām

jāatzīmē: „Alby Nya Kloratfabriks AB", „Elektro-
lytiska Aktiebolaget Trollhätton" un „Katrinefotrs

Aktiebolag" u. c, pēdējā, kas piegādā dažāda veida

sērkociņu izgatavošanai nepieciešamos papīrus). Vis-

lielāko lomu starp nepieciešamiem materiāliem spēlē

apses koks. Arī šim nolūkam izlieto, pirmām kārtām,

Zviedrijas krājumus, un sērkociņu savienībaarī tādēļ

nopirkusi Smaland'ē „överums Bruk", kas bagāts ar

šiem kokiem. Liels daudzums šo koku tiek iepirkts

viņpus Austrumu jūras, un savienībai lieliski izdevies

nodrošināt no turienes pastāvīgu apšu piegādāšanu.
Arī mašīnu iegādāšanā pieturas pie iekšējās apgādes

principiem, tā kā arī šo koncerna nepieciešamo pra-

sību apmierina pati Zviedrija. Liela techniskā no-

zīme ir apses koka ekonomiskai izlietošanai, un jā-

saka, ka ar panākumiem tieši šai virzienā saistītas

zviedru sērkociņu industrijas uzvaras pār visiem kon-

kurentiem.

Pie šiem augšā uzskaitītiem techniskiem fakto-

riem pievienojas vēl: pārdošana un izdalīšana uz

ārieni, šai virzienā savā laikā jau bija veicis ener-

ģisku un neatlaidīgu darbību C. F. Lundströms. Pa

daļai ar ievērojamu ārzemju tirdzniecības namu pa-

līdzību, pa daļai pateicoties saviem pašu aģentiem vai

pārdošanas organizācijām, zviedru sērkociņu savie-

nībai izdevās nodibināt veselu tīklu ievērojamu no-

ņemšanas centru saviem ražojumiem, kas izkaisīti pa

visu pasauli, kas iespiedušies visnepieejamākos un

nepazīstamākos zemes lodes stūrīšos, šīs organizā-

cijas aparātam nav līdzīga visā pasaulē, un tā iespaids

un panākumi ļoti ievērojami. To pierāda arī tas

fakts, ka salīdzinot ar citu līdzīgu īsavienību trans-

porta izdevumiem, šīs savienības izdevumi ir ļoti
niecīgi.

Pateicoties šiem aprakstītiem techniskiem un or-

ganizātoriskiem pamatiem, inženierim Ivaram Kren-

gers izdevās nodibināt lieliskus komerciēlus un finan-

siēlus sakarus visā pasaulē, kas; sniedz ļoti lielu peļņu.

Veiklība, piemērošanās spējas ar ko tas viss izvests,
ir pārsteidzošas. Viena pasaules daļa pēc otras, viena

zeme pēc otras, tika iekarotas, un katra jauna ter-

ritorija tikai sniedz jaunus problēmus, kas veicina

šīs industrijas tālāku attīstību. Uzņēmuma ātrā at-

tīstība prasīja lielus kapitālus, un te nu zviedru uz-

ņēmuma vadītājam bija jāgriežas pie internacionāla

pasaules kapitāla pirmām kārtām pie Amerikas, pēc

palīdzības. Viņam izrādīja lielu pretimnākšanu un

stipri īsā laikā tas ieguva pilnīgu uzticību pie liel-

finansistiem, kā tas vēl nevienam ne-amērikānietim

līdz šim nebija izdevies. Kā ievērojamākais panā-

kums šai virzienā ir „The International Match Cor-

poration" dibināšana 1928. gadā Amērikā, kas iesāka

savu darbību ar 125.200.000 dollaru lielu kapitālu,

un kas pārņēma lielāko daļu zviedru sērkociņu savie-

nības akcijas, šis uzņēmums, kas patlaban tiek pie-

skaitīts pie Amērikas lielākām industrijas koncer-

nām, jau no paša sākuma guva lielu interesi un uz-

ticību un attīstījās ar lieliem panākumiem. No zviedru

redzes punkta ņemot, ir iepriecinoši, ka tāpat kā šinī,

tā arī citos tamlīdzīgos gadījiļmos, ārzemju uzņēmu-

Sverige —
Lettland
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mos, ko nodibinājis inženiers Krenger's, arvienu zvie-

driem ir izdevies paturēt savu pamatkontroli, un tā-

lāk, ka administratīvā sakarība ar zviedru vadību jau
tiek nostiprināta pašā sākumā, tā kā neskatoties uz

uzņēmuma ātro attīstību, vienība un mērķa apzinā-
šanās darbā nekad netiek liktas uz spēli.

Pēc tam, kad rīcības kapitāls no ārzemju, gal-

venām kārtām1 Amerikas, finansu aprindām bija pil-
nīgi nodrošināts, internacionālo sērkociņu koncernu

izplatīšanās, zem zviedru virsvadības, rekordātri at-

tīstījās, un arvienu vēl pieslejas jaunas un jaunas
zemes. Būtu interesanti aplūkot šim nolūkam izlie-

tojamās metodes.

Vislabāk šīs metodes varbūt illūstrē angļu avīze

"The Nation and the Athenaeum" kādā 10. oktobra,
1925. g. rakstā, kas raksturo sērkociņu savienību

šādi:

"Its policy in regard to both oompetition

within the trade and tariff opposition from

without has, in fact, been Machiavellian in its

clevernesis, yet quite Christian in its ethical

standard. Its policy towards competitors' is not

to kill. It has no idea of extinguishing compe-

tition in the mach trade.

With formidable competitors, it is the policy
of theSwedish Match Company to come to terms,

to divide (divide et impera) and, if necessary, to

amalgamate or buy control."

Tulkojums. Viltība ko pielietoja divi konkurenti

tirdzniecībā cenu rādītājos un kas bija faktiski Makia-

velliska savā mākslā, tagad tā ir Kristīga ar ētisku

izkārtni. Attiecībā uz konkurentiem viltība nav iz-

nīcināma. Bet ne katram jēga par izcilus konkurenci

sērkociņu tirdzniecībā
...

ar milzīgo konkurentu, —

zviedru sērkociņu savienību, kuras veiklībai — pie-
vienot (pievienot un pavēlēt) un, ja tas vajadzīgs, —

sakausēt vai nopirkt — nav vārdu
...

šai pašā rakstā pats inženiers Ivars Krengers
sniedz kādu paskaidrojumu, kur izsakās sekoši:

„Esmu tanīs domās, ka mēs esam pietiekoši nodro-

šināti pret jebkādiem traucējumiem, streikiem, lo-

kautiem, ļaunprātīgiem aizdedzināšanas mēģināju-

miem v, t. t. Nav neviena konkurenta, kam dažādos

pasaules tirgos būtu pietiekošs iespaids, lai tiešām

mums nodarītu nopietnus zaudējumus, un neviens

tirgus nav pietiekoši ievērojams, lai tā nozīme mums

būtu vitāla.

Pievestie citāti dod pietiekoši skaidru ainu par

tiem pamatprincipiem, kas bija vadošie pasaules tir-

gus iegūšanā, kā arī par uzņēmuma stingri nodroši-

nāto stāvokli, kas, pateicoties pēdējo divu gadu sa-

sniegumiem, nostiprināts tikai vēl vairāk. Lai ieka-

rotu jaunus nacionālus tirgus, zviedru savienībai nā-

cies pārvarēt daudzas grūtības. Viena no nopietnā-
kām —ir muita. Gadījumos, kur darīšana ar prohi-
bitīvām muitas barjērām, fabrikāti pa lielākai daļai
tiek ražoti tās zemes iekšienē, kur ierīko vai: nopērk
esošās fabrikas. Tipisks piemērs būtu Britānijas

Indija, lielākais tirgus, kur konkurence bija visasākā.

Kara laikā šeit bija izdevies nostiprināties Japānai,
bet tomēr vēlāk, pateicoties augstai kvalitātei un ie-

turētai konkurences taktikai, zviedru savienība ieka-

roja šī importa tirgus lielāko daļu. Bet tā kā muitas

tarifi šeit bija pārāk augsti, tad sērkociņu savienība

uzcēla pati Indijā savas pirmklasīgas fabrikas, un tā

nodrošināja savu varu par šo tirgu. Tādā pat veidā

ierīkojot savas fabrikas, savienība novērsa arī muitas

šķēršļus, kas bija pret viņu vērsti citās zemēs.

Cits pamatvilciens šīs lielās sērkociņu koncernas

politikā — ir cenšanās strādāt kopīgi ar citu zemju
jau esošiem uzņēmumiem. Jāsaka, ka tas arī tiek

panākts, un jo vieglāki iespējams tādēļ, ka šāda kop-
darbība ārzemju uzņēmumiem iznāk ekonomiskāki, un

zviedru koncernam, kā iespaidīgākam, viegli gūt šai

darbā vadošo lomu. Tipiski piemēri tam ir Anglija
un Japāna. Anglijā sērkociņu savienība jau sen

strādā pilnīgā saskaņā ar vecu, pazīstamu uzņēmumu

Bryant-May Ltd. Šo abu savienību kopdarbība, ie-

vērojot savstarpējas intereses, 1927. gadā apvienota

Holding koncernā zem nosaukuma „The British Mach

Corporation" ar 6.000.000 lielu kapitālu, šī apvieno-
šanās nesa abām savienībām, kas tomēr katra patu-

rēja savu individualitāti, daudzus labumus: lielāku

iespaidu un varu tirgos, kā arī administratīvu no-

teiktību.

Japāna ilgāku laiku bija viena no zviedru uz-

ņēmumu spējīgākiem konkurentiem, sevišķi tālo au-

strumu tirgos. Arī šeit sērkociņu savienībai izdevies

caur apvienošanos un kopdarbību vienu savu stiprāko
konkurentu padarīt neitrālu, šai apvienībā ar Japānu
tomēr dominē zviedru intereses.

Līdzīgi zviedri ir rīkojušies arī vēl daudzos citos

Eiropas un Āreiropas tirgos, kur pateicoties lielai pa-

cietībai un veiklībai tomēr sasniegti vēlamie rezultāti.

Visās zemēs, kur attīsta sērkociņu ražošanu, zviedru

savienība vai nu uzņirkusi, vai iekarojusi sev gal-
venās kontroles iespējamību.

Ir arī pierādīts tas, ka, ja vispār vienā zemē pa-

stāv vai ierīkota sērkociņu fabrika, tas vēl nebūt jau

negarantē sistēmatisku un racionēlu darbību. Lieta

šeit, galvenām kārtām, grozās ap diviem traucējošiem
faktoriem: privātā, spekulatīvā konkurence, un poli-
tiskie vai valstiskie šķēršļi, ar nolūku, kaitēt ārzem-

nieku interesēm. Ir daudzi piemēri, kur izrādījies,
ka konkurentu fabrikas ierīkotas tikai tādēļ, lai

zviedru uzņēmumi tās par augstām cenām atpirktu.
Bet šādos gadījumos, pa lielākai daļai, gan konkuren-

tiem-spekulantiem nav izdevies. Zviedri fabrikas ne-

atpirka, un ekonomisko apstākļu dēļ tās pašas ātri

bankrotēja. Bet kur darīšana ar nodrošinātiem uz-

ņēmumiem, tad tādi par viņu īpašniekiem apmieri-
nošu summu tiek iegūti.

Ārzemju valstīm bez tam ir arī spēcīgi politiski

līdzekļi, kā ierobežot ārzemju industrijas intereses,

piem. ar dekrētiem, nodokļiem, muitas tarifiem v. 1.1.

Lai tādus ierobežojumus dabūtu nost no ceļa, zviedru

koncerna vadītāji pēdējos gados izvēlējušies jaunu

cīņas veidu; — resp. monopolu, t. i. Zviedrija vieno-

jas ar kādu valsti, kā tai vienīgai tiesības piegādāt

un pārdot šai valstī sērkociņus. Līgumu noslēdz uz

vairākiem gadiem, šādi līgumi gandrīz arvienu sai-

stīti ar valsts aizņēmumiem un tādēļ valsts finansiālā

sfērā tiem piegriež lielu interesi, šāda monopollī-

guma pamatvilcieni pa lielākai daļai sekoši: monopolu

slēdzēja valsts nodod uz zināmu laiku zviedru sērko-

ciņu savienībai vienīgās tiesības sērkociņu piegādā-
šanā un pārdošanā savas territorijas robežās pret

garantiju, ka savienība ieņems no sērkociņu industri-

jas zināmu, noteiktu summu. Valsts no savas puses

arī apsola rūpēties, lai savienība varētu netraucēti

Kā Zviedrijas sērkociņi ieguva pasaules slavu.
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C. F. Lundström. Viens no sērkociņu industrijas dibinātājiem.

attīstīties un darboties. Tiek iecelta kopēja komisija
vienošanās summas noteikšanai, kur valsts patur sev

zināmas garantijas pret cenu pacelšanu patērētājiem.
Savienība garantē segt par zināmu cenu, par ko ab-

pusēji vienojas, iekšējo sērkociņu pieprasījumu, un

uzņemas bieži bez tam, zināmu minimālkvantumu

vietējo ražojumu izpārdot ārzemju tirgos. Vietējo
fabriku atpirkšana notiek pēc kopējas novērtēšanas.

Vienlaicīgi savienība arī uzņemas pa visu monopol-

līguma pastāvēšanas laiku piegādāt pieprasītājus
valsts līgumslēdzējos monopolražojumiem.

Šiem monopollīgumiem, kā tas izrādījies, priekš
dažām valstīm ir ļoti liela vērtība. Zemēm ar ne-

lielām kredīta iespējamībām šādiem valsts aizņēmu-
miem ir produktīva nozīme. Bez tam, kur tamlīdzīgi
līgumi noslēgti, sērkociņu rūpniecība stipri moderni-

zētai, racionalizēta un pacelta. Zemēs, kur sērkociņu

rūpniecība bija noslīdējusi stipri zemu, novecojusies,
pateicoties tam, ka iejaukusies zviedru savienība, šī

industrijas nozare pilnīgi atjaunota un valsts ienā-

kumi redzami paplašinājušies, Bez tam pievienojas
vēl tas fakts, ka valstij uz vairākiem gadiem nodro-

šināts zināms ienākumu avots, un strādniekiem pa-

stāvīgs darbs. Tas, protams, attiecas un iespējams
zemēs, kur sastopams sērkociņu industrijai nepiecie-
šamais materiāls, bet zemēs, kur šo priekšnoteikumu
nav, kā Grieķijā un Perū, sērkociņu pieprasījumus
sedz citu valšķu fabrikas. Monopollīguma īinansiēlais

faktors pastāv iekš tam, ka sērkociņi nāk klāt kā

jauna ar muitu apliekama prece, kas pateicoties mui-

tas noteikumu stingrai ievērošanai tikai paplašina
valsts kases ieņēmumus.

Zviedru sērkociņu savienība un viņas koncernas

noslēgušas pavisam līdz šim šādus monopollīgumus
ar 9 valstīm: ar Poliju, Grieķiju, Perū, Ecvadoru,
Igauniju, Latviju, Ungāriju, Jugoslāviju un Rumā-

niju. Ar daudzāmcitām zemēm noslēgti līgumi, kas

patiesībā, dc facto, garantē Zviedrijai monopolstā-
vokli šais valstīs, bez tam par monopollīgumu noslēg-
šanu ievadītās sarunas vēl ar veselu rindu citām
valstīm.

J. E. Lundström. Otrs zviedru sērkociņu industrijas dibinātājs.

No ievērojamākiem izvestiem transakciju līgu-
miem varētu minēt sērkociņu monopollīgumu ar Fran-

ciju, kam ir daudz ievērojamas, savstarpējas priekš-

rocības, un, kas pateicoties intimai kopdarbībai ar

franču sērkociņu industriju, nodrošina šīs industrijas
modernizēšanu un lielu noiešanu. Kā zināms, šis mo-

nopollīgums nozīmēja Francijas valstij 75.000.000

lielu aizņēmumu no zviedru sērkociņu uzņēmuma un

viņa Amērikas savienoto puses. Tā ir lielākā trans-

akcija, kas vispār kādreiz noslēgta starp kādu valsti

un privātu industrijas grupu, un reizē ar to ir spilgts

pierādījums par gandrīz neierobežoto zviedru sērko-

ciņu koncernas finansiēlo varu un spējām.

Kā citu, šīs sērkociņu savienības ciešā un iztu-

rīgā pamata simbolu var minēt Stokholmā šinīs die-

nās, Vāstna Trādgārdsgaton nobeigto savienības

jauno namu. Šīs celtnes monumentālā vienkāršība

iedveš cienību un laimīgi atbilst uzņēmuma rakstu-

ram. lekšpus šiem mūriem savienojas visas pasaules
drātis. Visa būve ar savu neuzkrītošo vienkāršo

formu, kā arī ar gaumi izvēlētiem ārējiem un iekšē-

jiem izgreznojumiem, ir pieskaņota koncernam, kam

viņa sniedz mājas vietu, un ir zviedru gara uzņēmī-
bas, dziļas kultūras un izsmalcinātas gaumes spilgts

izpaudums.

Vēl daudz ko varētu teikt par šī zviedru pasauls

uzņēmuma attīstību un darbību, bet ar augšā pieve-
stiem piemēriem pietiek, lai apgaismotu uzņēmuma

pamatvilcienus un apmērus. Šī organizācija pateico-
ties savai pasauli aptverošai aktivitātei, savām lep-
nām izturēšanās spējām un savu vadoņu izcilus' ta-

lantiem, internacionālā finansu un rūpniecības dzīve

ir kļuvusi par vienu no varas faktoriem. Viņas ne-

pārspējamie ražojumi, un savā ziņā vienīgā tādaveida

organizācija, spīdoši un slavas vaiņagotu pacēlusi

Zviedrijas vārdu visās pasaules malās, un katram

īstam zviedrim ir prieks redzēt, ka šis varenaisl uz-

ņēmums dzimis Zviedrijā, arvienu vēl paliek cieši ar

šo zemi saistīts, un tā saknes meklējamas zviedru

labākās tradīcijas.
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Akciju Sabiedrība "Separators", Stokholmā — Zviedrijā.

Krējošanas separatori un piensaimniecības mašīnas, piena slaucamās mašīnas, separatori industrijas nolūkiem, piena

kannas un citi presßēta tērauda izstrādājumi, mājsaimn. pied.

1878. gads tiek vispārīgi uzskatīts kā moder-
nās piena rūpniecības dzimšanas gads. Šai gadā
zviedru inženiers un zinātnieks, vēlākais Dr. Ph.
Gustavs dc Lavals, izgudroja pirmo krējošlanas un

piena šķirošanas mašīnu, kas bija pietiekoši pie-
mērota pastāvīgam, praktiskam darbam. Šo ma-

šīnu pats izgudrotājs nosauca par «separatoru»
(šķirotā js). Piens, kas līdz tam laikam parasti ti-

ka uzskatīts ka patīkams papildinājums lauksaim-
niecībai, tagad kļūst par ekonomisku faktoru un

iegūst svarīgu nozīmi. Piena rūpniecība stājas
cieša sakarā ar zemkopību. Daudzās lauksaim-
niecības kopš šī laika, piena ražošana un piena

rūpniecība kļūst svarīgs zemkopju ienākumu

avots, pat meži un kokrūpniecība nostājās otrā
vietā.

Akciju Sabiedrība «Separators» (Separators
Co. Ltd.) dibināta 1883. sradā separatoru izgatavo-
šanai un pārdošanai. Pamatkapitāls sabiedrību
dibinot skaitījās 400.000 kronas, kas pēc tam da-

žādi, saskaņā ar pieprasījumu pieaugšanu papla-
šinājies, un patlaban (1928.) skaitās 97.000.000 kro-

nas; rezerves kapitāls sniedzas līdz 25.000.000 kro-

nām.

Sabiedrības galvenā darbība un galvenais
kantoris atrodas Stokholmā. Sabiedrības dažādās

telpas, kas arvienu vēl tiek no jauna celtas klāt,
aptver 34.000 metru lielu territoriju. Lielajās sa-

biedrības magazīnās atrodas speciālas mašīnas,
modernas ierīces, kas tieši ir pašas sabiedrības at-

klājumi. Bez tam ir speciāli kontroles departa-
menti, kas pārrauga sabiedrības darbību, un arī

atsevišķi piena Dārbaudes departamenti, kas kon-

trolē visu jau šķiroto pienu, pirms tas tiek

nosūtīts pēc piederības.

Akc. Sabiedrība «Separators» stipri lielu

vērību piegriež savu kalpotāiu un strādnieku

labklājībai, kā arī citām techniskām labierī-

cībām: satiksmes automobiļu piena vai krē-

juma pārvadāšanai, uzņēmuma apdrošināša-

nai v. t. t. Sabiedrība saviem darbiniekiem ir

ierīkojusi bezmaksas polikliniku, zobu klini-

ku, izsniedz par brīvu vajadzības gadījumos

apavus, dibina pensiju fondus, v. t. t.

Galvenais darbības centrs un galvenās se-

paratoru noliktavas atrodas Stokholma, bet

bez tam visā Zviedrijā nodibināts vesels tikls

sabiedrības nodalu — veikalu, ka piem.

Sund'ā, Ostfstrom'ā, Eskilstuna v. t. t. Taļak,

sabiedrība pārrauga savu nodaļu darbību Va-

cijā, Austrijā, Amerikas Savienotās Valstīs,

Kanādā, vai, vispār jāsaka, ka visās zemēs, kur pie-
na rūpniecībai piegriezta kaut cik liela vērība, no-

bidinatas sabiedrības nodaļas un darbojas tās

aģenti.
Savu sasniegumu demonstrēšanas, kā arī da-

žādu pētījumu nolūkos Akc. Sab. «Separators» 1894.

nopirka fermu Hamra, kas atrodas netāļu no Stok-
holmas. Fermas lielums apmēram 280 hektāru ap-
strādājamas zemes, un 675 hektāru meža un pļa-
vu. Fermas galvenais mērķis: nostādīt priekšzī-
mīgi pienrūpniecību, kas arī tiešām ir izdevies un,

pateicoties tam, ka ferma atrodas tuvu pie Stok-
holmas, labi atmaksājās.

Staļļos, kūtīs un labības noliktavās — ir vis-

modernākā iekārta: elektriska

ūdens v. t. t. leejas zālē izstādīti Alfas-Laval

ražojumi: separatori, pienošanas mašīnas v. t. t.

Viss izstādīts tādā veidā, ka apskate iespējama

no visām pusēm.

Ganāmpulks sastāv no buļļiem, slaucamām

govīm un teļiem, kopskaitā vairāk kā 200 lopi, —■
visi —

zviedru «Avrshire» sugas.
Piecu gadu lai-

kā, no 1923.—1927. g. ražots 3731 kg. piena ar

4,17% tauku.

Pienošana izdarīta ar Alfa-Laval mašīnām.

Piena izstrādāšana.

Akciju S-ba «Separators» izgudrojusi krējo-
šanas separatorus, dažāda veida piensaimniecības
mašīnas, kā arī visādas piena slaucamās mašīnas

un industrijas separatorus.
Krēj ošianas separatori. Pateicoties

A-S. "Alfa-Saval" galvenā fabrika Stokholmā.
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Valsts prezidents Zemgals apskata Akc. Sab. "Separator"
paraugfermas "Hamra" priekšzīmīgi ierīkotās lopu kūtis.

tam, ka Akciju Sabiedrība «Separators» pazī-
stama visā pasaulē, ka viņas darbība attiecībā uz

piena ražojumu izstrādāšanu atzīta par vislabāko

jau vairāk kā 50 gadus, arī krējoišanas separatori,
kas pazīstami zem nosaukuma Alfa-L a v a 1, ir

ieņēmuši pasaules tirgū pirmo vietu.

Šie krējošanas separatori ir ļoti dažāda lielu-

ma un stila. Jāpiezīmē, ka Alfas-Laval krē-

jošanas separatori plašās piena rūpniecībās nepie-
ciešami un visizplatītākie.

Kāds vācu rakstnieks, kādā savā techniskā
darbā dažus gadus atpakaļ, atzīmē: «Nav pārspī-
lēts ja saka, ka Alfas-Laval krējošanas sepa-
ratori ir zinātnes atklājums, kam līdzīga pagai-
dām nav. Neskaitāmie izmēģinājumi, kas izdarīti
ar šo separatoru, tikai liecina cik daudz civilizā-
cija ar to ieguvusi.» Šie rakstnieka minētie Al-
fas-Laval izmēģinājumi veikti galvenām kārtām

sabiedrības pirktā fermā «Hamra», un

snieguši vērtīgus ieguvumus zinātnei.

Atklātās pasaules izstādēs Alfa-La-

v a 1 saņēmusi vairāk kā 1300 augstākos at-

zinumus.

Piena slaucamās mašīnas.

Piena slaucamās mašīnas uzskatamas kā

viens no visnepieciešamākiem, vissvarīgā-
kiem peļņas avotiem katrā modernā lauk-

saimniecībā. Mašīnas ievestas galvenām
kārtām pēdējos desmit gados. Viņas dod

iespēju dabūt tīru, bez baktērijām pienu,
un ir katra patstāvīga, apzinīga lauksaim-

nieka liels palīgs un atbalsts.

Tirdzniecībā ir dažādas piena slauca-

mās mašīnas, bet viņu izvēlē jābūt ļoti uz-

manīgam. Alfa s-L av a 1 piena slauca-

mām mašīnām pulsatora nav, bet pulsāciju

regulē speciāls šim nolūkam ierīkots

pumpis. Alfa-Laval piena slaucamās ma-

šīnas tādēļ arī darbojas vienmērīgi, ar re-

gulētu, vienlīdzīgu spiedienu un kā zināt-

niski, tā arī praktiski viņas attiecīgi izmē-

ģinātas, lai nekaitētu govīm. Mašīnu labi

regulētā darbība pat iespaido govis ra-

žot piena pēc iespējas vairāk un pie slauk-

šanas piens tek nepiespiesti, dabīgi — cik nu katra

govs dabīgi spēj piena dot. Alfa-Lavai ma-

šīnās paredzēti aizsargi pret pārāk stingru, sāpīgu

piena slaukšanu, un vispār ievērots viss, kas va-

rētu kaitēt govīm, vai kaut kā citādi radīt arējus

ievainojumus, jeb neatbilstu higiēnas prasībām.

Tādēļ Alfa-Laval piena slaucamās mašīnas jā-

uzskata, kā pēdējais sasniegums piena rūpniecība.
Tās pārspējušas visus konkurentus, un droši sa-

stopamas visās zemēs, kur piena rūpniecībai ir

kaut maz kāda nozīme. Pirmo reiz šis mašīnas

Eiropā kļuva pazīstamas 1920. gada, bet 1929. g.

sākumā skaitījās lietošanā jau 110.000 mašīnas.

Pēc šiem datiem var spriest, ka vairāk ka l go-

vju tiek slauktas ar šīm mašīnām. 22. Vispārēja

Lauksaimniecības izstādē Alfa-Laval ieguva

"Hamra" paraugfermas lopu kūtis.
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Valsts prezidents sarunājas paraugfermā "Hamra" ar akc. sab. "Separators" galv. direktoru.

Priekšplānā redzams fermā audzināts zviedru sugas bullis.

pirmo godalgu, zelta medali un goda balvu, bez
tam oficiālas atzinības no izmēģinājumu centriem.

Lielu skaitu godalgu un atzinumu Alfa-Laval

ieguvusi citās, mazākās izstādēs.

Industrijas separatori. Industrijas
separatoru lietošana ir samērā jauna parādība, un

Akciju Sabiedrībai «Separators» jāizsaka atzi-

nība, ka tā bija pirmā, kas ierosināja šo separa-
toru izplatīšanos un lietošanu. Šīs centrifūgas
mašīnas lieto putu nošķirošanai un tīrīšanai, da-

žādu eļļu apstrādāšanai, kā piem. smērējamās un

degeļļas, olīvu eļļas, sausināmās gāzes ražošanai,
ari šujamas eļļas izstrādāšanai, laku eļļas izgata-
vošanai. Katrā ziņā ļoti liels skaits dc Lavai

separatoru sastopami dažādās vietās,
kur strādā motori, atrodas fabrikas, elektriskās

speķa stacijas, cukura fabrikas v. t. t, v. t. t.

Šo centrifūgalo mašinu nozarē izdarīti loti

plaši ilggadīgi pētījumi un izmēģinājumi, līdz ka-

mēr sasniegti tagadējie rezultāti. Katrā jaunā
industrijas nozare, kur ieved centrifugālos sepa-
ratorus, jāizdara vesela rinda dažādu priekšdar-
bu, kas gan tikai paplašina šo separatoru praksi
un pat sniedz jaunus atklājumus. Šai zinā loti

lieli panākumi akciju sabiedrības inženieriem,
kuriem pieder arī tas nopelns, ka tie pirmie izda-

rījuši šai laukā atklājumus, un ka viņu izgudro-
tās mašīnas pilnīgi atbilst

savam darbam.

Katra no šīm fabrikām, kas strādā šai noza-

rē un ko pārrauga Akciju S-ba «Separators»,
gadā apgroza ap 200.000.000 zviedru kronas.

Eskilstunas presēta tērauda akciju s-ba,
Eskilstuna.

Eskilstuna Stålpressnings Aktiebolag,-1 Eskil-

stuna. Šī akciju s-bas fabrika atrodas Eskilstunā,
savā zviedru vēsturiskā metaldarbu centrā, nažu

vispār dzelzs un tērauda industrijas centrā. Fa-

brika atrodas modernā piecstāvu, ļoti lielā un ēr-

tā mājā. Tur dabonami separatori, piena slauca-

mās mašīnas, «Ulax» un «Alfas» filtrējamie pie-

derumi, sietiņi un pāri par 50 dažādi piena rūp-
niecības piederumi.

Zviedrijā šis uzņēmums savu slavu guvis ar

savām lieliski izgatavotām noslēgtām tērauda pie-
na kannām, kas ir līdz 50 litru lielas. Visa Zviedrija

tagad pārņēmusi šīs metodes kannas.

Bez šīm piena kannām šeit izgatavo lielā skai-

tā armijas vārīšanas piederumus, aluminija vārā-

mos podus, un dažāda veida tērauda, aluminija
v. t. t. mājsaimniecības piederumus.

Visi fabrikas izgatavojamie priekšmeti ir

augstākās pakāpes labuma, un daudzās pasaules
izstādēs guvuši lielu skaitu godalgu.

Skogstorp'ā sabiedrība ir ierīkojusi tērau-

da izstrādāšanas fabriku, kas domāta

galvenām kārtām pašas sabiedrības nepiecieša-
mām vajadzībām. Fabrikā uzstādītas darbībai

visas pēdējo sasniegumu modernākās mašīnas. Iz-

strādājamie ražojumi tiek arī sniegti atklātā

tirdzniecībā. Sabiedrība ceļ arī savu hydro-elek-
trisku staciju, 1500 HP lielumā.
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Zviedru tērauda akciju s-ba «Olofstrbm».

Svenska Stålpressnings Aktiebolaget

«Olofstom», Olofstrom'ā. Šī ir ļoti veca in-

dustrijas koncerna, dibināta 1729. g., bet kas

piedzīvojusi daudz dažādas pārgrozības.
Šī ir viena no tām tradicionelam ve-

cām fabrikām, kādu Zviedrijā ir tik daudz,

kur visi industrijas ražojumi tiek izstrādā-

ti ar ārkārtīgu rūpību un kam jau plaša
slava. Fabrikai pieder 1300 hektāru ze-

mes,
kur ierīkota priekšzīmīga lauku

saimniecība. Galvenā vērība tiek piegriez-
ta lopkopībai), pavisam kopa, ar buļļiem
un teļiem skaitā 100 lopus, kas visi ir pazī-

stamās Avrshire sugas. lerīkota piena fer-

ma.

Kopš 1887. gada fabrika ar visu zemi

pieder tagadējai akciju savienībai. Fa-

brika izgatavo pressētus tērauda izstrādā-

jumus. Tagad fabrika atbilst techniskā

ziņā visiem šolaiku sasniegumiem.

Starp daudziem fabrikas izstrā-

dājumiem pirmā vietā jāmin pres-

sēti un cinnēti tērauda piena rup-

niecības piederumi, kas ir visaugstākā labu-

ma un ir guvuši pasaules slavu. Materiāls, ko lie-

to šiem izstrādājumiem, ir vislabākais tērauds, ko

savukārt ražo pašas sabiedrības tērauda fabrika

Skogstorp'ā. Darbojas tikai kvalificēti, profesio-

nāli strādnieki.

Bez piena rūpniecības piederumiem Olof-

strom'a fabrika izstrādā emaljētas tērauda preces,

sanitārus piederumus, separatoru daļas, mazgāja-

mās bļodas, tērauda paplātes un vispār vēl dažā-

dus sīkus mājsaimniecības piederumus.

"Alfa-Laval" separātors.

Pasaules vecākās separatoru firmas "Alfa-Laval" ierīkotās

paraugfermas "Hamra" lopu kūts iekšskats un slaukšanas

aparāti.

PRIEKŠSTĀVNĪECĪBAS.

Akciju Sabiedrības «Separators» fabrikas un

tirdzniecības nami izkaisīti pa visu pasauli.
Protams, būtu neispējams šai īsajā apskatā

tos visus uzskaitīt.

Minēsim tikai priekšstāvniecības Latvijā:

Centrālā savienība «Konzums», Rīgā,
Dzirnavu ielā Nr. 68.

Latv. piens, centrālā savienība Rīgā,
Dzirnavu ielā Nr. 87/89.

"Alfa-Laval"

lopu slaukšanas aparāts.
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Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.
Tipiski zviedriskās —

savā ziņā pasaules vecākās sabiedrības vēsture un tagadējā darbība.

Kas Zviedrijai dod iespēju pastāvēt kā rūpnie-

cības zemei, ir galvenā kārtā viņas dabas bagātības

un zviedru priekšzīmīgais darbs. Lielāks vai ma-

zāks tautsaimniecisks labums, kādu tauta no šiem

priekšnoteikumiem ir pratusi iegūt, ir atkarājies no

dažādo zviedru tautas paaudžu un viņu vadītāju lie-

lākām vai mazākām organizatoriskam un tirdznieci-

skām spējām.

Ilgu laiku dzelzs un tērauds un no dārgākiem
metāliem varš un sudrabs bij galvenie zviedru eks-

porta ražojumi. levērojamais stāvoklis, kādu zvie-

dru dzelzs rūpniecība ieņem pasaulē, kā zināms, da-

bīgi izskaidrojams ar Zviedrijas dzelzs rūdu augsto
kvalitāti un uzlabotām zviedru apstrādāšanas meto-

dēm, kurās līdzšim galvenā kārtā zemē bagātīgi at-

rodamās kokogles ir spēlējušas lielu lomu. Kamēr

zviedru dzelzs un tērauda ražojumi kvalitātivā ziņā

ieņem svarīgu vietu starptautiskos tirdznieciskos sa-

karos, zviedru vara un sudraba rūpniecība praktiski

ņemot pieder pagātnei. Abām tomēr reiz ir piederē-
jusi ļoti svarīga tautsaimnieciska nozīme, sevišķi kas

zīmējas uz varu, jo zviedri ilgāku laiku ir piederējuši
pie lielākiem šī metāla ražotājiem pasaulē,

19. gadu simteņa vidū sākās otras Zviedrijas da-

bas bagātības, lielo' mežu, racionāla saimnieciska iz-

mantošana, šai laikā, kad mazās, atsevišķās rūp-
niecības iestādes pamazām apvienoja lielās, vairāk

centrā stāvošās iestādes un Ziemeļzviedrijas kok-

rūpniecība uzsāka savu darbību, sākas Zviedrijas

lielrūpniecības attīstīšanās. Uz šīs rūpniecības pa-

matiem 19. gadu simteņa pēdējos gadu desmitos ra-

dās eellulozes un papīrrūpniecība, kurām patlaban
ir dominējoša nozīme zviedru eksportā. Līdzās šīm

lielām zviedru stapelrūpniecībām un pa lielākai da-

lai uz viņām atbalstoties, dažas augstākas apstrādā-

jošas rūpniecības — kā piem. sērkociņu, separatoru,
lodīšu gultņu, un elektriskā rūpniecība. — ir attīstī-

jušās tik tālu, ka tās pārvalda pasaules tirgu. Bei-

Vecākā Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag pārdošanas apliecība. Bīskapa Pētera Elof&sn'a vēstule no 16. jūnija

1288. gada attiecībā uz Tiskasj öberget.
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dzot zviedru modernā rūpniecībā svarīga, nešķirama

daļa ir zemes lielo ūdeņu spēka izmantošanai ar vis-

jaunāko modernās technikas līdzekļu palīdzību.

Uzņēmums, kura nosaukums lasāms virsrakstā,

•kā zīmējoties uz viņa vecumu, tā uz viņa attīstību,
var noderēt kā tipisks zviedru koncerna piemērs.

Uzņēmuma nosaukums un viņa darbība vairāk

gadu simteņus no vietas, kā zināms, ir bijuši cieši

saistīti ar Zviedrijas agrāko

vara rūpniecību. Reiz visā pa-

saulē pazīstamo Dalarnas vara

raktuvju „Stora Kopparber-
get", vēlāko „Falu gruva" rak-

tuvju atklāšanas laiks vēl nav

zināms. No vēsturiskiem avo-

tiem mums tomēr ir zināms,
ka kārtīga raktuvju izmanto-

šana tur ir norisinājusiesi jau
13. gadu simteņa otrā puisē, un

ka raktuvju dalībnieki ir bi-

juši apvienoti organizācijā,
kādu mēs tagad dēvētu par sa-

biedrību. Tā tad ne bez zināma

iemesla Stora Kopparbergs
Bergslags Aktiebolag ir apzī-
mējama kā vecākā pasaulē no

vel tagad pastāvošām sabiedrī-
bām. Karaliskajās -privilēģijās,
kādas 1347. gadā piešķīra jau
toreiz ievērojamām vara rak-

tuvēm, satur arī noteikumus

par darbu gaitu un darba at-

tiecībām starp īpašniekiem un

strādniekiem tādā veidā, kas

daudzējādā ziņā atgādina ta-

gadējo rūpniecību. Pateicoties

vara lielajai nozīmei vecos laikos, „Stora Kopparber-

get" —■ „Lielai Kaparkalnei" bij lemts spēlēt notei-

cošu lomu arī Zviedrijas politiskā dzīvē. Arī tas

droši vien nebūs tikai gadījums, ka Fālunas kalnrak-

tuvju ziedu laiki, kad tā bij ievērojamākais vara ra-

žotājs pasaulē, uz laiku sakrīt ar Zviedrijas lielvalsts

stāvokli, jo pēdējo ne mazā mērā finansēja taisni ba-

gātības, kuras nāca no šīm raktuvēm.

Ogļu transports Grängesberga raktuvēs ar elektrisko vilcienu.

Skats uz vara raktuvēm Falunā.
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Dzelzs un tērauda darbnīcas Domnarfvetā. Elektriskā tērauda

kausētava (producē gadā 100—120 tonnas).

Ar laiku tomēr izrādījās, ka kalna bagātības ne-

bij neizsmeļamas. Bezrūpīga, ārkārtīga raktuvju
izmantošana, kura drīzāk atgādināja izlaupīšanu, la-

bākajās raktuvju telpās padarīja neizturīgus griestus

un pīlārus. Vienam raktuvju iebrukumam sekoja otrs

un 1687 gadā vasaras vidū iebruka kalna svarīgākā

daļa ar izmantošanas ierīcēm un pumpjiem. Līdz ar

to bij beidzies raktuvju ziedu laiks. Nākošām paau-

dzēm ar lielām pūlēm bij jārokas caur aizbērtiem un

ar rūdu daudz nabagākiem slāņiem. Kaparkalnes

kalnrūpniecība vairs nevarēja valstij būt tāds ienā-

kumu avots kā pirms tam.

Kalnrūpnieki meklēja jaunas izmantošanas

iespējas, piegriezdamies gan skopākiem, bet drošā-

kiem ieguvumiem no dzelzs kalniem. Jau ziedu lai-

kos //Kaparkalnes" dalībnieki līdzās valsts pārziņā
stāvošai ,/Oficiālai" kalnrūpniecības iestādei, bij iegu-

vuši arī //privātus" uzņēmumus, kurus vadīja īpaš-
nieki paši neatkarīgi no valsts. Pirmie no šiem pri-
vātiem pasākumiem stāvēja tiešā sakarā ar vara rak-

tuvēm. Vispirms še būtu mināma gatavo ražojumu
darbnīca Avestā, kur Fālunas varu tīrīja un pārstrā-

dāja skārdā vai pārkala naudā, un kura bij iegūta
1641. gadā. Tālāk „malkas sabiedrība", pilnīgi ne-

atkarīgs pasākums, kurš izdarīja svarīgo malkas pie-

gādāšanu raktuvēm. Beidzot Svartnäsas uzņēmums,
sabiedrības pirmā dzelzs rūpniecība, augstu ziemeļ-
austrumu Dalarnā, kur Vintjārnas rūdas lauku rūdu

kausēja un pārstrādāja stieņu dzelzī, kas bij vajadzī-

ga Fālunas raktuvēm.

lekārtojot jaunus uzņēmumus un atpērkot tos

no privātiem īpašniekiem, sabiedrība 18. gada simte-

ņa beigās un 19. gadu simteņa sākumā bij nonākusi

tik tālu, ka tai piederēja vesela rinda dzelzs cepļu

visapkārt Dalarnā. Piemērojoties tautsaimnieciskiem

ieskatiem, no kuriem atkarājās vecāko zviedru dzelzs

cepļu nodibināšana, tos, pēc šematiskā principa
dzelzs rūpniecības izejvielu novados, rūdas lauku un

kokogles ražojošo mežu novados, cēla tādās vietās,

kur ūdeņa bij pietiekoši. Darbā

spēks toreiz bij samērā lēts, un

tam bij maza nozīme, ka trans-

porta apstākļi nekādā ziņā ne-

aiztaupīja laiku. Rūdu un ne-

apstrādātu dzelzi reizēm veda

ļoti tālu no raktuvēm un cepļiem

pa zemes un ūdens ceļiem, un

gatavo dzelzi tad varbūt pa vēl

tālākiem ceļiem nogādāja uz

noliktavu pilsētām, no kurām to

eksportēja. Visi transporti to-

reiz notika ar jūga lopiem — tie

bij veco dzelzsāmuru laiki, par

kuriem ir uzglabājušās vairs ti-

kai atmiņas.

19. gadu simteņa otrā pusē

//Kopparberget" pārdzīvoja jau-

nu attīstības posmu. Sakarā ar

vara slāņu samazināšanos Fā-

lunas kalnraktuvēs, īpašnieku
intereses jau agrāk no ,/Oficiā-
lās" rūpnīcas, vara raktuvēm,

bij piegriezušās augšā minētiem

privātiem pasākumiem. Pēdējie

18. gadu simteņa beigās savā

starpā apvienojās ciešāk, kamēr agrāk tik tuvās at-

tiecības starp valsti un Fālunas kalnrūpniecības uz-

ņēmumu sāka rādīt pirmās sairšanas zīmes. Toreiz

arvienu lielāku piekrišanu sāka iegūt personīgas ini-

ciatīves atzīšana rūpniecībā, priekš kuras iezīmīga

bij saimnieciskā liberālisma uzplaukšana 19. gadu

simteņa sākumā, šī attīstība noveda „Stora Kop-

parget" pie tā, ka zviedru valsts beidzot, 1862. gadā

veco vara raktuvju izmantošanas un īpašuma tiesī-

bas pilnīgi atdeva privātiem uzņēmējiem, Stora Kop-

parbergs Bergslags sabiedrībai.

Turpmākais periods sakrīt ar jauno laikmetu kā

Zviedrijas", tā vispasaules saimnieciskā dzīvē. Tech-

nikas milzīgā attīstība, arodu brīvības ievešana, sa-

tiksmes līdzekļu attīstīšanās, pieaugošā mežu vērtī-

ba, elektriskā spēka pārnesuma revolūoionizējošais

iespaids, kā arī līdz šim nezināmu vara slāņu uzie-

šana citās pasaules daļās — viss tas vispirms nozī-

mēja kritisku pārejas laiku, ievadīdams jaunu spī-
došu laikmetu „Stora Kopparberget" vēsturē.

Laikā, kad uzņēmuma vadība no valsts pārgāja

privātās rokās, ievērojama daļa rūpniecības uzņēmu-

mu tuvākā novadā, Dalarnā, bij apvienota sabiedrī-

bas rokās. Mazie, šur tur izkaisītie dzelzscepļi ar

saviem neiespējamiem transporta apstākļiem pa tam

nebij domājami bez priviliģētā stāvokļa, kāds tiem

pēc arodu brīvības ievešanas bij atņemts.. Vēl ne-

bij arī iesākta racionēla meža bagātību izmantošana.

Un kas attiecas uz Fālunas kalnraktuvēm, līdzšinējo
lielāko valsts dārgumu, tad tās atradās pilnīgā pa-

grimšanas stāvoklī, jo vara slāņi arvienu vairāk iz-

sīka, bet valsts aizbildniecības atmiņas, kurai gan

no sākuma bij bijusi izšķiroša nozīme zīmējoties uz

uzņēmuma lielumu un uzplaukumu, sen bij sevi pār-

dzīvojušas, radīdamas neauglīgas bezdarbības at-

mosfēru. Pa daļai pie tā bij vainīgas gan arī sma-

gās krizes, kādas mūsu zeme tāpat, kā visa Eiropa,

pārdzīvoja 1860-os un 1860-os gados, un kuras at-

stāja visai smagu iespaidu uz Stora Kopparberget.



Tiešām laikam gan vajag pašam būt bijušam
to apstākļu acu lieciniekam, kādi toreiz valdīja, lai

pareizi saprastu to lielo attīstību kādu vecais uzņē-
mums turpmākā periodā pārdzīvoja, un kas tam pie-
šķīra nozīmi, kuru var salīdzināt vienīgi ar to lomu,
kādu Stora Kopparberget mūsu valsts saimnieciskā

dzīvē bij spēlējusi savos ziedu laikos, šīs atjauno-
šanās un nostiprināšanās periods velkas no 1870. g.

sākuma līdz apmēram 1910. gadam un visciešākā

kārtā sakrīt ar viena vīra vadošo darbību, še atkal

ir redzama personīgā iespaida nozīme, kas, kā agrāk
kļūmīgos laikos, ir novērojama sabiedrības vēsturē,
Ja arī būtu pārspīlēti apgalvot, ka šis vīrs — Eriks

Johans Ljungbergs — gluži viens ir radījis tagadējo
sabiedrību — daudzi viņam ir palīdzējuši, un vis-

pirms laiks un apstākļi — tad tomēr nevar noliegt,
ka bez viņa Stora Kopparbergs Bergslag droši vien

nekad nebūtu izaugusi tik liela un tā nostiprināju-
sies, kā tagad tā ir viens no vadošiem Zviedrijas uz-

ņēmumiem.

Tagadējās Stora Kopparbergs Bergslags akciju
Sabiedrības darbības pamats ir viņas lielās dabas ba-

gātības, galvenā kārtā dzelzs rūdas raktuves, meži un

ūdensspēks. Lielā daļa no visa tā jau agrākos lai-

kos atradās sabiedrības īpašumā, tā tad tas ir agrāko
paaudžu mantojums, ko tagadējā rūpniecības sabie-

drība pārvalda ar modernas technikas un jaunlaiku
izplatīšanas līdzekļiem.

Pirmā jauno laiku iespaida pazīme bij koncen-

trācija, kura tika izvesta dažādās darbības nozarēs.

Šī koncentrācija pa daļai stāvēja sakarā ar satiksmes

apstākļu mainīšanos, pa daļai ar jaunajām metodēm

ūdehsspēku izmantošanā. Agrāk nebij līdzekļu, ar

kuriem varētu veikt lielos kritumus, un tos atstāja,
pieturoties pie maziem un vidēji lieliem ūdeņiem upju
sistēmas perifērijā. Dalldvas lielie ūdens kritumi ilgi
palika neizmantoti. Varenākie no viņiem atrodas tū-

liņ lejpus tai vietā, kur saplūst kopā öster — un

Vāsterdālelvas, tie ir: Forshuvudforsen, KvarusvedK-

forsen, Bullerforsen un Domnarvsforsen. Citu pa-

kaļ citam šos kritumus ir ieguvusi sabiedrība, izbūvē-

damatos rūpniecības nolūkiem. Pirmo no viņiem sā-

ka izmantot Domnarvforsenas kritumu.

Jau 17. gadu simtenī Stora Kopparberg'am še

piederēja zāģu dzirnavas būvkoku zāģēšanai Fālunas

raktuvēm, še, 1870. g., radās sabiedrībai pirmā pēc
moderna parauga izbūvētā dzelzsrūpnīca Domnarf-

vet.

Vieta pie upes ar lielajiem spēka krājumiem un

ūoens ceļu bij tā labākā kāda vien domājama. Pie

tam arī toreiz nospraustajai Bergslagas dzelzsceļa
stigai vajadzēja Dālelvu krustot taisni šai vietā, ar

ko tika radīta ļoti laba satiksme ar dzelzs rūdas ba-

gātiem apgabaliem provinces dienvidus daļā.
Fabrika tiešām arī jau atklāšanas laikā, 1878.

gadā, priekš sava laika un priekš zviedru apstākļiem
bij impozanta iestāde ar savām 4 rūdas krāsnīm un

4 metāla kausējamām krāsnīm ar še klāt piederošām
koka pārogļošanās ietaisēm, 2 Bessemora pārveidotā-
jiem, 6 Lankašairas dzelzs kaltuvēm līdz ar āmuru

ierīcēm, daudz šveicēšanas krāsnīm, stieņu un vien-

kāršas dzelzs valcētavām, bleķa valcētavām, mediuma

darbnīcām, smalko izstrādājumu darbnīcu, mašīnbū-

vēšanas iestādēm un lietuvi. 1880-os gados Stora

Kopparberget ieguva lielākus zemes gabalus ievēro-

jamākajā Viduszviedrijas rūdas apgabalā Grānges-

bergā. Pēc šo raktuvju iegūšanas ar viņu fosfora ba-

gātām rūdām nācās dzelzs rūpnīcā pārbūvēt kokogļu

kausējamās krāsnis par koksa kausējamām krāsnīm.

Tāpat pagājušā gadu simteņa pēdējos gadu desmitos

tika ievesti Tomasa un Martina procesi un iekārtotas

jaunas valcētavas. Jaunais gadu simtenis šai dzelzs

fabrikai ir bijis iezīmīgs ar elektriskā spēka izlieto-

Salīdzinājums,

no vienas puses, starp dažu Stora Kopparbergs Bergslag

ražoto preču daudzumu un, no otras pusesi, dažām pasaulsla-

venām celtnēm.

Ļ Sv. Pētera baznīca, Romā. 6. Kristenes baznīca, Falunā,

2. Ķelnes Doma baznīca. 7. Upsalas Doma baznīca.

3. Cbeopsa piramide. 8. Stokholmas pilsētas nams.

4. Eifeļa tornis. 9. Sv. Paula baznīca, Londonā.

6. Vašingtona piemineklis.

Latvija — Zviedrija
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Skutskara mežu zāģētava un fabrikas.

šanu metalurģiskiem nolūkiem. Domnarfvetā tika

izmēģināta neapstrādātas dzelzs ražošana elektriskā

ceļā, un tā kā mēģinājumiem bij labi panākumi, līdzās

koksa krāsnīm ierīkoja arī piecus elektriskos cepļus.
Bez tam vēl tagad elektrisko spēku lieto arī metālu

ligatūrai Ferrosiliciuma un Mangena dzelzs ražoša-

nai, par visām lietām elektriskās tēraudakrāsnīs. Vis-

jaunākai no šāda veida krāsnīm ir priekš Eiropas ap-

stākļiem nedzirdētas 20 tonnu lielas spējas ar 110—

120 tonnu lielu dienas ražu. Dzelzs fabriku pirmos
gadu desmitos nodarbināja vienīgi ar pašu ūdens

spēku no Domnarvsforsenas ūdens krituma. Tagad
elektriskā enerģija tiek saņemta arī no Bullerforse-

nas, Forshuvudforsenas un Mockfjärdas spēka cen-

trālēm, kuras kopā dod 50.000 zirga spēku.

Domnarfvetas fabrika savā 50 gadu pastāvēša-

nas laikā apvieno sevī ievērojamu zviedru dzelzs rūp-
niecības attīstības posmu. Kamēr kurš katrs cits

no veciem dzelzsāmuriem varēja ražot tikai dažus

tūkstošus tonnu dzelzs gadā, Domnarfvetas fabrikas

ražošanas spējas no šī laika pārsniedza 125.000 ton-

nu dzelzs un tērauda, skaitlis — kurš gan neliekas

visai augsts, salīdzinot ar lielajām starptautiska ap-

mēra dzelzs un tērauda fabrikām, bet kurš ir no sva-

ra aplūkojot galvenā kārtā kvalitātes preci ražojo-
šās zviedru rūpniecības lielumu. Savas dzelzs un tē-

rauda rūpniecības speciālizēšanu sabiedrība pēdējos
gadu desmitos ir noteikti varējusi izvest, pēc tam,
kad tā šai laikā bij ieguvusi savā īpašumā vairākas

no vecajām „Dannemoras fabrikām", tas ir dzelzs-

rūpniecībām, kuras piedalās pasaulslaveno Dannemo-

ras dzelzs rūdas raktuvju izmantošanā Upplandē.
Tā ir iegūtas Gysinges fabrika Gāstriklandē, Söder-

forsas dzelzs fabrikas, Älvkarleö un Strömsberg,
Upplandē. Līdz ar to sabiedrība pārceļ savu augstā-
kās kvalitātes tērauda un tērauda preču, kā: jaukta

un tīra darba rīku tērauda ražošanu, magnettērauda,

ventiltērauda, speciāli lieta tērauda, kā laktu, skrū-

vju un atsperu tērauda ražošanu uz Söderforsu un

Älvkarleö, kamēr Domnarfveta specializējas uz

mīkstām tērauda sugām tirdzniecībai piemērotā vei-

dā. Domnarfvetas un Söderforsas ražojumus no-

ņem pa daļai vietējais, pa daļai ārzemju tirgus.
Tāda pat attīstība kā dzelzs rūpniecībā ir noti-

kusi mežsaimniecībā un koku rūpniecībā. Sabiedrī-

bas mežsaimniecība, kā vispār mežsaimniecība Da-

larnā, sākumā bij saistīta tieši ar lielo Fālunas kaln-

rūpniecības uzņēmumu. levērojot ārkārtīgo nozīmi,

kāda šīm raktuvēm bij priekš visas valsts, faktiski

ņemot visa Dalarna, izņemot kalnrūpniecības apga-

balus, malkas un ogļu piegādāšanas ziņā bij rezervē-

at priekš Fālunas raktuvēm. Zemnieki apkārtējās
draudzēs savus nodokļus valstij nolīdzināja plašos

apmēros šādā kārtā.

Augšā minētās mazākās dzelzs fabrikas visap-
kārt visā draudzē, kurām bij plaši mežu novadi, sek-

mēja pāriešanu uz jaunāko rūpniecību — kokrūpnie-
cību. Ar dzelzs rūpniecības koncentrēšanos lielākās

fabrikās un mazāko fabriku apstāšanos, meži atsva-

binājās racionēlai mežkopībai, tai pašā laikā, kad

Zviedrijas zāģu dzirnavu rūpniecība sāka attīstīties

par ievērojamu eksporta rūpniecību. Līdz tam sabie-

drībai bij piederējušas tikai dažas mazākas zāģu
dzirnavas. Kad nu bij jāiesāk apzinīga lielo meža

apgabalu izmantošana, izrādījās, ka ir nepieciešams

kokrūpnieciskā pasākuma galveno daļu pārcelt uz pie-
krasti. Tas notika tādā ziņā, ka 1886. gadā tika ie-

gūtas Skutskär zāģu dzirnavas pie Botnijas jūras

līča un izveidotas par vadošu Zviedrijas eksportzā-

ģētavu. Zāģu dzirnavas ražo patlaban apmēram
35.000 standartu.

Tas tomēr bij tikai sabiedrības modernās kok-

rūpniecības sākums. 1890-os gados nāca klāt pa-

pīra masas rūpniecība un mūsu gadu simteņa pirmos
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gadu desmitos pārējās, už meža produktiem dibinā-

tās apstrādāšanas rūpniecības. Sabiedrības attīstība

šai zinā ir raksturīga priekš vispārējās zviedru rūp-

niecības attīstības gaitas pārrunājamās nozares. Tā

1894. gadā tika dibināta sulfatcellulozes fabrika

pie Skutskāras, lai izmantotu minētās zāģētavas at-

kritumus, un 1900. g. tai pašā vietā sulfitcellulozes

fabrika mazākas dimenzijas priedes koku pārstrādā-

šanai, kuri, mežus izmantojot, līdz ar lielākiem, 'stum-

briem tiek pa Dālelvu nopludināti uz leju. Šīs fa-

brikas katra ražo tagad 25.000 tonnu masas gadā, ku-

ra tāpat kā sazāģētie koki gandrīz pilnos apmēros

tiek eksportēta. Kā blakus ražojumi cellulozes fa-

brikās tiek iegūti — spirts, terpentīns, sveķis v. t. t,

1900. gadā tika pārņemts vēl viens uzņēmums
meža produktu pārstrādāšanai, tā ir liela avīžu papī-

ra fabrika pie Kvarnsvedenas Dalarnā. Pēc dažiem

gadiem šo fabriku paplašināja ar sulfitcellulozes fa-

briku pašu masu patēriņa ražošanai un vēl pēc da-

žiem gadiem ar sulfitspirta fabriku. Patlaban

Kvarnsvedena ražo gadā 70,000 tonnu avīžu papīra,

kura mazākā daļa atrod noņēmējus turpat Zviedrijā,
bet pārējais tiek eksportēts uz dažādām Eiropas ze-

mēm un uz Amēriku. Kā blakus produkti mināmi

ietināmais papīrs un būvpappe.

Pēdējā fāze kokapstrādāšanas nozarē sabiedrī-

bas darbībā iezīmējas ar zāģu dzirnavu, pārogļoša-

nas krāsns un darvas un spirta fabriku dibināšanu

Bysjönä Dalarnā. Galvenais šīs fabrikas uzdevums

ir ražot kokogles Domnarfvetas dzelzs fabrikai. Kā

blakus produktus še iegūst speciālas kvalitātes koka

darvu („Stora")„ darvas eļļas, koka spirtu un t. t.

Blakus produktu darbnīcas pie zāģu dzirnavām, cel-

lulozes fabrikām, papīra fabrikām un pārogļošanas
krāsnīm vispār liecina par racionālo saimniekošanu

modernā zviedru kokrūpniecībā.
Reizē ar to, ka sabiedrības kokrūpnieciskie uz-

ņēmumi tādā kārtā ir attīstījušies, cits pakaļ citam

ir tikuši iegūti jauni plaši mežu apgabali, tā'kā sa-

biedrības īpašumā patlaban atrodas apaļi 3.000 kvkm

meža apgabalu Dalarnas, Gästriklandes, Hälsingkn-
des un Herjedales novados, kā arī pa daļai Norvēģijā.
Līdz ar to ir tikuši paplašināti arī sabiedrības ūdens-

spēku krājumi. Sabiedrībai, kura ir lielākais privā-
tais ūdensspēka īpašnieks Zviedrijā, pieder patlaban

ūdensspēka avoti kopā ar apm. 200.000 turbinu zirga

spēka, pie kam izbūvēts ir jau 110.000 zirgu spēks.

Kamēr jaunā sabiedrība iepriekš īsi aprādītā

kārtā saskaņā ar jaunlaiku prasībām attīstījās, pie-

griezdamās jaunām darbības nozarēm,, vecās Fālunas

raktuves nestāvēja dīkā. Tomēr nu vairs netiek iz-

mantoti šo raktuvju vara slāņi, bet pirmā kārtā vi-

ņu stipri lielie sēra zvirgzdu, kā arī cinka un svina

zemes krājumi, Sēra zvirgzdus izmanto galvenā
kārtā sulfita fabrikās, kā arī sabiedrības sērskābes

fabrikās Fālunā, un arī ar šīm fabrikām saistītās ra-

žošanas nozarēs. No okera, kurš, kā zināms, rodas

sēra zvirgzdiem sadrūpot, tiek pagatavota pazīstamā

zviedru sarkanā krāsa.

Beidzot vēl dažas vispārējas ziņas par sabiedrī-

bu. 1888. g. to pārvērta akciju sabiedrībā un tagad
tai pieder 60 miljonu kronu liels akciju kapitāls, kurš

sadalīts simts kronu lielās akcijās. Sabiedrības re-

zerves kapitāls patlaban ir 45 miljoni kronu liels.

Uzņēmums nodarbina līdz 6.000 strādnieku, atkarībā

no sezonas darbiem mež- un lauksaimniecības pasā-

kumos; to cilvēku skaitu, kuri savu pārtiku nopelna

pateicoties sabiedrībai, var rēķināt uz 30.000. 1888. g.

sabiedrības kopējā bilance bij 26,6 milj. kronu, 1913.

gadā attiecīgais skaitlis bij 78,6 milj. kr. un 1926. g.

156,7 milj. kronu. Galvenais kantoris atrodas Fālu-

nā, pašu pārdošanas kantori atrodas Hamburgā, Lon-

donā un Parizē, bez tam pastāv vēl plašs aģentūru

tīkls.

No tēlojuma, kādu augšā esam snieguši par šo

uzņēmumu, būtu slēdzams, ka tas ir bijis spējīgs glu-

ži retā kārtā savienot daudz simtu gadu vecas godā-

jamas tradicijas ar modernu attīstību un rosīgu

produktivitāti. „Stora Kopparberg" ir iemiesota da-

ļa no zviedru rūpniecības kontinuitātes.

Kvarnsvedenas papīra fabrika. Izstrādā gadā 70.000 tonnas

avīžu un 3.000 tonnas iesaiņojuma papīra.
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Skats uz Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag raktuvēm Falunā līdz ar preču muzeju.

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag spēka stacija.

Zviedrijas vara raktuves



Akciju Sabiedrība Lindholmen-Motala.

Tāds uzņēmums kā Motala Verkstad mūs ved

100 gadus atpakaļ senātnē, kad mašīnu tech-

nika un darbnīcas visā pasaulē, un sevišķi

šeit Zviedrijā, vēl tikai sāka attīstīties,

Tvaika mašīna primitīvā veidā, kādu tai bija

piešķīruši Savery un Newoomens, gan jau bija pazī-

stama kopš 18. gadu simteņa sākuma:, bet tikai pa-

teicoties VVatt'a dubultmašīnai 1785. g. tā ieguva tie-

šām praktisku nozīmi, un kļuva par cilvēces nepie-
ciešamu un varenu darba ieroci.

Vispirms to pielietoja pie tādām industrijām kā

raktuvēm, dzirnavām un dzelzdarbiem, bet drīz at-

klāja jaunu fāzi cilvēces kultūrā, sevišķi pateicoties
tās iespaidam uz satiksmi.

Tvaika kuģniecība pazīstama no 1807. gada, kad

Roberts Fultons „Clermont" uzsāka savus pastāvīgos

braucienus no Ņujorkas uz Albāniju, bet tikai 1813.

gadā to ieveda Anglijā un 1816. gadā Francijā. Mūsu

zemēpirmo tvaika kuģi būvēja anglis Samuels Ovven's

un kuģu satiksmi atklāja 1818. gadā.

Pirmās tvaika mašīnas, kādas vispār tad Zvie-

drijā bija, ievestas 1904. gadā no kāda angļa EdelI-

crantz un ievietotas viena drēbju fabrikā, pārējās
— divās dedzinātavās Stokholmā, un ceturtā pielietota
Dannemora's raktuvju izpumpēšanai. Pēdējā gadī-

jumā četri pazīstami zviedru mēchaniķi tomēr bija
izteikušies, ka tvaika mašīnas gan iespējams lietot

Anglijā, kur lētas akmeņu ogles, bet Zviedrijā tās

neattaisnojot savu mērķi.

Pirmais uzņēmums, ko Zviedrijā varētu apzīmēt
ar vārdu darbnīca", tika nodibināts

Stokholmā 1809. gadā no angļa Owen's Kungshol-
men'ā. Tur tad izgatavoja pirmās zviedru tvaika

mašīnas.

Virziens, kurā tvaika pielietošana attīstījās se-

višķi lēni, bija dzelzceļu satiksme, kas sākās tikai

1829. gadā ar līniju Liverpool-Manchester, pēc tam,
kad Stephenson's ar savu lokomotīvi „Rocket" slavenā

pasaules sacīkstē pie Rainhill'as bija uzvarējis. To-

mēr tas vilkās vēl ilgi, līdz 1850. gadam, kad arī

Zviedrija ķērās pie dzelzceļa būves. Kā pirmie lielākie

dzelzceļi uzskatāmi Göteborg un Malmö, kuru izve-

šana iesākta 1855. gadā.

Šai pārējā periodā, kad tvaika mašīna patlaban
iekaroja pasauli un kļuva visas modernās industrijas

dzīvība, Gota's kanāla radītājs, grafs Baltzar's Bo-

gislans von Platen's 1822. gadā nodibināja Motala

Verkstad.

Gandrīz 100 gadus vēlāk, 1920. gadā vecā Motala

Verkstad Nya Aktiebolag un Lindholmen'asVerkstad

Aktiebolag saplūda vienā, tagad sauktā

Lindholmen-Motala". Šī savienība izved Lindholmas

darbnīcā un verftē Goteborg'ā, kuģu un darbnīču pie-
derumu izagatavošanu un Motala darbnīcā och Järn-

verk gatavo darba rīkus, uzņemas tiltu būves, vispār

nodarbojas ar dzelzs industriju,

A-S. Motala darbnīcas un dzelzs rūpniecības ēkas. Uzņēmums no putna lidojuma.58
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Torpedlaivu iznīcinātājs "Wachtmeister".

Vilcienu pārvadājamais prāmis "Karālis Gustavs V.".

Lindholmen'as verfte—ir viena no vecākām šāda

veida darbnīcām! Zviedrijā. Te gatavoti daudzi zviedru

flotes kara kuģi, liels skaits pasažieru un transporta

kuģu, kā arī līnijās Trālleborg-Sassnitz satiksmes

kuģīši.

Lindholmen'as darbnīcas—ir slavenas ar savām

ekonomiskām tvaika mašīnām, Lentz'a tipa. Vecākie

tvaikoņi modernizēti pateicoties tā saucamai „Len-
cifizīrēšanai".

Motala darbnīcas ražo dažādus dzelzs izstrādā-

jumus, kā lielas masas kaļamo dzelzi, tirdzniecības

dzelzi un tēraudu, tērauda lejamos un savās darb-

nīcās — tvaika un elektriskas lokomotīves, motor-

ratus, malkas žāvētājus, jūras tvaika mašīnas, vi-

sāda veida mašīnu elementus, Bevvet'a sistēmas Kol-

benriņķus, mīnas v. t. t, Tiltu un atsevišķas darbnī-

cas izpilda visāda veida tiltu, radiomastu, jumtu bū-

ves, kā arī dažādu tipu un cenas katlus.
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Forsmo tilti pār Ångerman upi.

Aktiebolaget Lindholmen-Motala.

Lindholm'as verfte.
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Jauno forsmo tiltu izlabošana.

Tvaika lokomotīve.

Zviedrijas metāla lielrūpniecība
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Tilta izlabošana pār Stora Lule upi.

Aktiebolaget Lindholraen-M'otal'a*

Tilts pār Pite upi.

Latvija — Zviedrija
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Paceļamais tilts pār Södertälje's kanālu.

Aktiebolaget Lindhioimien-Motala.

Valsts leduslauža tērauda mugurstienis.

Zviedrijas metāla lielrūpniecība



64 Tilts pār Göta upi.

Elektriska lokomotīve.

Vilcienu pārvadājamā prāmja "Karālis Gustavs V." kloķa ass.

Sverige — Lettland



Diselmotora kloķa ass.

Aktiebolaget Lindfoolmen-Motala

Doma baznīcas torņa izlabošana, Upsalā. Lentz'a tipa tvaika mašīna.

Zviedrijas metāla lielrūpniecība



Fagersta tērauda fabrikas izstrādājumi

Zviedrija jau sen slavena ar savam augstas

rūdu slāņi atrodas vidus Zviedrija, stiepjas

kvalitātes dzelzs rūdām. Galvenie dzelzs

vienā nepārtrauktā rindā un ielenkti no skuju ko-

ku mežiem, pa lielākai daļai priedēm, ezeriem un

upēm. Jau no ļoti seniem laikiem šis apgabals
skaitās par dzelzs ražošanas galveno centru, no-

saukts par «Bergslagen» jau 15. gadu simteņa bei-

gās, un šeit dzelzs izmantošanas nolūkos ierīkotas

daudzas kausētavas.

Sākumā dzelzs izstrādāšanas darbiem bija

primitīvs un šaurs raksturs, bet vēlāk attīstījās

tērauda darbnīcas, kas darbojās katra pilnīgi pat-

stāvīgi. Šīs darbnīcas savā starpa nodibināja zi-

nāmas vienības, kam ar laiku izstrādājās savas

īpatnējas metodes dzelzs apstrādāšanā. Tomēr

katras šīs vienības pilnīgā izolācija nevarēja pa-

stāvēt, un saplūda ar lielāku uzņēmumu darbību.

Reizē ar to paplašinājās arī izstrādājamo ražoju-

mu dažādība.

Bet jau ļoti sen,
šie zināmā mērā diezgan šau-

rie dzelzs rūpniecības centri tika apvienoti vienā

lielākā centrā «Brukskoncernen», kam arī galve-
nām kārtām veltīts šis apskats.

Šis centrs «Brukskoncernen», kas kāda sena

uzņēmēja vārdā nosaukts par «Fagersta Bruks

Aktiebolag», aptver sekošus dzelzs un tērauda ra-

žojumus: Fagersta tērauda ražojumi, -Dannemo-

ra's dzelzs un tērauda ražojumi, Klostera dzelzs

un tērauda izstrādājumi un Horndala dzelzs un

tērauda ražojumi, kas visi jau labi pazīstami pa-
saules tirgū vairāk kā kādu gadu simteni. Admi-

nistrācija un izstrādājamo ražojumu pārdošana
koncentrēta Fagerstā, kas vēlāk tika pārorganizē-
ta par atsevišķu akciju savienību zem nosaukuma :

«Brukskoncernens Försäljnings Aktiebolag».
Šīs apvienošanas nolūks, neieskaitot finansie-

los un oikonomiskos labumus, pie kā uzkavēties
šai apskatā būtu lieki, bija īsumā sekošs: izlie-

tot dažādās iespējamības, lai būtu lielāki panā-
kumi. Šis mērķis tika sasniegts caur rūpniecības
centru sadalīšanu pēc speciālitātēm, koncentrējot
zināmu ražojumu izstrādāšanu fabrikās, kas vai-

rāk piemērotas katram atsevišķam nolūkam. Tā

dā veidā tika arī reducēts katras fabrikas izstrā-

dājamo ražojumu skaits. Bez tam, pateicoties
piedzīvojumiem un novērojumiem darbā, bija ie-

spējams stipri pacelt to ražojumu kvalitāti, kas

bija jau kļuvuši pazīstami. Jāsaka, ka, neskato-

ties uz zinātnes pētījumiem metalurģijā, tomēr

analīzes un mikroskopiskiem novērojumiem paliek
daudz kas apslēpts.

Tieši to atklāj strādnieks savā ikdienas darbā,

pateicoties dreijām un citiem darba rīkiem. Ņe-
mot vērā Šo faktu, «Brukskoncernen» arī neizpār-
dod pilnīgi atsevišķu izstrādājumu paraugus,

lai

vēlāk pieprasīšanas gadījumā, varētu atkal tādus

izgatavot.
Kad tieši Fagersta dibināta, nav izdevies no-

skaidrot, bet ir evidenti pierādījumi, ka jau 16.

gadu simteņa beigās dzelzs šai vietā tikusi apstrā-
dāta. No 18. gadu simteņa vidus attīstība klust

ļoti strauja. Agrāk fabrikās bijušas ģermāņu pa-

rauga kaltuves un kausētavas, vēlāk šī metode

atvietota ar franču. Fagersta bija viena no pir-
mām zviedru fabrikām-koncernām, kas pieņēma
Bessemer'a metodi. Šī metode tika ievesta pa-

gājušā gadu simteņa 60. gados. Pirmais apklātais

ceplis tika ierīkots 1884. gadā. Tai laikā Fager-
sta's inženiers-priekšnieks bija slavenais metālur-

ģists vēlākais Dr. J. A. Brinell's, zem kura vadī-

bas visa fabrika tika stipri modernizēta. Pateico-

ties Brinell'a darbībai un izdarītiem pētījumiem,

Fagersta tērauds, vairākas reizes pārbaudīts, ie-

guva pasaules slavu.

Vēsturiskā un arī citādā ziņā ir interesanti

apskatīt Dannemora fabriku. Viņa sastāv no vai-

rākām loti senām mazākām dzelzs fabrikām, kas

Skats uz Fagersta tērauda rūpniecību.



Vallonas kaltuve.

atrodas pie slavenajam Dannemora's dzelzs rak-

tuvēm, un kas celtas jau 16. gadu simtenī.

Vecākos šīs fabrikas izstrādājumus ieguvis
Ludviķis dc Geer's, kurš vispār ļoti sekmējis
dzelzs rūpniecības attīstību Zviedrijā. Viņš ie-

vedis Walloona kausētavas metodi, un arī ataici-

nājis uz Zviedriju Walloon'a dzelzs izstrādātājus.
Kopš tā laika vēl arvienu šī metode tiek prakti-
zēta, un Walloon'a dzelzi, īpatnējā veidā, izgata-
vo tā saucamie Walloon'a kalēji, kuri ieceļojuši
Zviedrijā 300 gadus atpakaļ. 1865. gadā österby
tika ierīkota tērauda kausētava. Pirms tam, visa

Walloon'a dzelzi eksportēja uz Angliju, kur to iz-

lietoja smalkiem tērauda izstrādājumiem. Lai iz-

gatavotu lētākas kvalitātes Dannemora's tēraudu,

pēdējos gados ierīkotas speciālas moderna tērau-

da fabrikas, bet tērauda kausēšanu vēl arvienu iz-

dara pēc vecās, jau pārbaudītās metodes.

Kloster'a fabrika ir ļoti veca, dzelzs šeit ap-

strādāta jau kopš 15. gadu simteņa vidus. Sevišķi
tā attīstījusies 19. gadu simteņa vidū. . Tagad
šīs fabrikas darbi pārcelti uz Långshyttan'u un

Stjernkund'u. Stjernsund'a ir slavena ar sevišķu
zvanu izgatavošanu, ko atklājis zviedru inženiers

Kristofors Polhem's jau 18. gadu simteņa sākumā.

Honrdal'a fabrika, kas dibināta 1652. gadā, ar

laiku pārvērsta no dzelzs kaltuves un kausētavas

par modernu tērauda izstrādājumu centru, Näs'a

dzelzs izstrādājumi šai fabrikai pievienoti tikai vē-

lāk. Šī fabrika aptver daždažādus dzelzs un tē-

rauda apstrādāšanas veidus, kā arī pielieto visas

tās metodes, ko praktizē Zviedrijā jau vairāk kā 3

gadu simteņus. Slavenie Walloon'a cepļi strādā

pa lielākai daļai roku rokā ar elektriskiem tērau-

da cepļiem, un jāatzīst, ka abi tie pilnīgi attaisno

savus mērķus. Ir tiesa, ka vecie dzelzsizstrādāša-

nas cepļi apēd ļoti daudz kokogļu, bet toties jāsa-
ka, ka viņos izstrādājamā dzelzs ir tik augstas kva-

litātes, kādu nevar iegūt ar citām metodēm. Savu-

kārt, varētu likties, ka elektrisko cepļu darbība,
kas piegādā vecajiem cepļiem neapstrādātu dzelzi,
ir pārāk lēna un neoikonomiska, bet viņi ir vienī-

gie kas ražo Walloon'a kaļamai dzelzij nepiecieša-
mo materiālu. Lielākā daļa no šiem pēdējiem cep-

ļiem ir ierīkoti ļoti moderni, kaut gan tie varētu

izlikties mazi un neērti salīdzinot ar koksa kurinā-

miem cepļiem. Jāpiezīmē, ka ar kokoglēm ražotā

dzelzs ir tomēr daudz labāka, ka ar koksu apstrā-
dātā dzelzs, jo tā ir tīra no visādiem oksīdiem un

gāzēm.

Dzelzs rūdu fabrikas iegūst par lētu cenu Zvie-

drijas Centrāl-raktuvēs. Visslavenākās no tām ir

Dannemora raktuves, kas skaitās ļoti vecas, bagā-
tas un, katrā ziņā, augstas kvalitātes. Raksturīgs
visām šīm raktuvēm ir tas, ka viņu rūda satur ļoti
daudz dzelzs, no 50—70% un maz fosfora, apmēram
005, 001%. Rūda pirms apstrādāšanas tiek ļoti
rūpīgi dedzināta, lai tādā veidā to atsvabinātu no

piemītošā viņai sēra.

Rūdas redukcijai lieto vienīgi kokogles. Ne-

pieciešamo materiālu kokoglēm gūst no mežiem,

kas pieslejas pašām fabrikām, kur rūdu apstrādā.
Lielākais kokogļu daudzums tiek izlietots Fagersta
koncerna fabrikā, kur vienā reizē sadedzina ap

3.000.000 kubikpēdas ogļu. Kopējais kokogļu skaits,

ko patērē koncernas fabrikas vienā gadā, līdzinās

21.000.000 kubikpēdām.

Pirmais darbs, kas nepieciešams kaļamās
dzelzs un tērauda izgatavošanai, ir rūdas pārvērša-

na cepļos par tā saucamo neapstrādāto dzelzi. Tē-

raudu tieši no rūdas pagatavo patlaban ļoti mazā

mērā. Vienpadsmit cepļi, kas piegādā vietējām fa-

brikām nepieciešamo, neapstrādāto dzelzi ražo mi-

nimāli ap 75.000 tonnu dzelzs gadā. Trīs no cep-

ļiem pārspēj pat šo minimālo tonnu skaitu. Cepļu
izdedzināta, neapstrādāta dzelzs ir ļoti augstas kva-

litātes un to uzskata kā vērtīgu eksportpreci. Ši

dzelzs garantēti satur: fosforu — 025%, seru —

015%, mangānu — 75,4% un silikonu parasti 1%.

Apgrozībā tiek laista dzelzs sakausēta ar silikonu,

kas satur 3,5% dzelzs.

Tērauda apstrādāšanas veidiem dažādās fabri-

kās šai apskatā nav piegriezta sevišķa vērība, bet

gan domāts dot zināmu pārskatu par pašu izstrādā-

jamo ražojumu dažādību. Vispirms — kausējamo

podu tērauds. Šim nolūkam tiek lietota Walloon 'a

un Lancashire dzelzis, izņemot zviedru kaļamo
dzelzi. Šāda veida dzelzs tiek ražota 10 Walloon'a

un 21 Lancashire cepļos, no kuriem 15 atrodas vie-

Pasaules modernākās kokogļu metala kausētavas.

Zviedrijas tērauda rūpniecība



nā nojumē. Normāli strādājot Walloon's un Lan-

cashire's izgatavo gadā 12.000 tonnas dzelzs.

Bessemer'a metodi pielieto Klostera fabrika.

Šī metode stipri izplatīta, bet atmaksājās, ja to pie-
lieto materiālam, kam nepiemīt nekādi sārņi, un

no kā parasti izgatavo šujamos piederumus, nažus,

izkaptis v. t. t.

Atklātās pajumtes metode ir galvenā ko pie-
lieto tērauda izgatavošanai. 13 cepļi gatavo, vidē-

ji, no B—3o tonnām. Gadā — 125.000 tonnas.

Tērauda izgatavošanai ar lielu ligatūras pie-

maisījumu, magneta tēraudam,, elektriskam tērau-

dam v. t. t. ir atsevišķas dedzinātavas. Elektrisko

tēraudu gatavo piecos cepļos, no kuriem viens skai-

tās indukcijas ceplis. Dannemora's kausējamo tē-

raudu, kas slavens, kā smalkākais tērauds visā pa-

saulē, pēdējos 50 gados izgatavo Osterbij'ā.
Tā saucāmo velmēšanas strēmeļu tēraudu ga-

tavo nesen celtā velmēšanas fabrikā, kur ir vismo-

dernākās šolaiku mašīnas un elektriski cepļi. Strē-

meļu biezums ir no 05—5 mm, un platums no 10—

150 mm.

Visās šaīs tērauda fabrikās ir atsevišķas noda-

ļas, kur izgatavo dažāda veida tūbas, dimanta

urbjamos, elektriskus izslēdzējus, sudraba tēraudu

v. t. t. v. t. t.

Bet tam ir atsevišķa stiepuļu nodaļa, kas paga-

tavo stiepules dažādiem mērķiem un vajadzībām.
Daļu no stiepulēm izlieto pats Fagersta uzņēmums

un tā apakšnodaļas. Lielā skaitā izgatavo izkap-
tis, kas domātas galvenā kārtā eksportam. Izkap-
tis pagatavo kādos 5 dažādos veidos un tās atbilst

visām šolaiku prasībām. Bez tam pagatavo galda
nažus, kabatas nažus, papīra nažus, vārpstis, cau-

rules, skrūvju atslēgas un vēl ļoti lielu daudzumu

dažādu izstrādājumu, ko pilnīgi neiespējams uz-

skaitīt.

Agrāk visi šie izstrādājumi bija koncentrēti

metalurģisku laboratoriju darbnīcās, bet lietai pa-

plašinoties darbs tika pārnests uz tagadējām fa-
l^rikām.

Vissīkākos izstrādājumus izgatavo ar lielu rū-

pību un zem pastāvīgas lietpratēju kontroles, kas

dod iespēju gūt arvienu jaunus atklājumus tērauda

izmantošanas iespējamībā. Vispār, pirms kādu no

izgatavojamiem priekšmetiem laiž apgrozībā, to

pārbauda un iespiež pārbaudes atzīmi.

Ar šo īso apskatu pietiks, lai rādītu, ka lieta

grozās ap augstākās kvalitātes dzelzs un tērauda

izstrādājumiem, no kā katrs jau, var teikt, ieguvis
slavu pasaules tirgū, un pēdējie sasniegumi,, kas gū-
ti šai nozarē, dod pilnīgu garantiju šo izstrādājumu
veciem un jauniem klientiem.

Bruņu kuģis "Drottning Viktoria", kuŗš pavadakarali ceļojumā

Latvija — Zviedrija



Akciju sabiedrība Primus.

Starp Zviedrijas industrijas precēm, ko eks-

portē gandrīz uz visām pasaules zemēm, pie-
skaitāms arī petrolejas vāramais — primus.

Kaut arī primus nav tik ļoti pazīstams, kā sērkociņš,
ar ko viņu aizdedzina, tad tomēr tas stipri izplatīts.
Primus ieņem izcilus stāvokli arī tādēļ, ka viņa attī-

stība pašos sākumos nav vedama sakarā ar indu-

striju, bet gan apmēram 40 gadu laikā, no vienkārša

primitīva roku izstrādājuma, tas pārvērties par mo-

dernās lielindustrijas priekšmetu. A. G. Primus vē-

sture ir vēsture par uzņēmumu, kur sākumā strādā-

jusi tikai viena pati persona, un kā kapitāls, bijis

pavisam niecīgs. Arī šim uzņēmumam attīstoties,
kapitāls neieplūda no ārienes, bet auga pamazām,

pateicoties iekšējai darbībai, līdz tas sasniedzis ta-

gadējos apmērus.
Kad A. G. Primus pirmo reiz atklāti uzstājās kā

akciju sabiedrība, 1898. gadā, tas, protams, varēja
notikt tikai pateicoties pamatkapitālam, kas toreiz

jau iztaisīja Kr. 1.500.000. Pats uzņēmums, kas tai

laikā bija pieslējies akciju sabiedrībai, dibināts jau

desmit gadus agrāk. Pie dibināšanas uzņēmumam
bija tikai viena produktīva ideja: šķidro degvielu pār-

vērst par gāzi. šī ideja, pateicoties uzņēmēja iztu-

rībai un enerģijai, kuram nebija nekāda kapitāla,

kļuva slavena un sevi attaisnoja.
Pilnīgi noteikti nav noskaidrots, kam īsti pieder

šī ideja, un būtu lieki uzkavēties pie visiem tiem

priekšdarbiem, kas veda uz domām pagatavot
„
Gāzes

vārītāju". īsumā jāsaka, ka kāds A. G. separatora

strādnieks, Frans Wilhelms Lindqvisf s, kurš kopā ar

dažiem saviem biedriem nodevās petrolejas vāramā

pagatavošanas problēmām, bija tas, kuram izdevās šo

problēmu atrisināt, un kam, katrā ziņā, bija vislie-

lākie panākumi savu atklājumu praktiskā pielieto-
šanā. Viņa petrolejas vāramais, vēlāk tik ļoti pazī-

istamais primus, pēc viņa aizrādījumiem, tika jau

pilnīgi nobeigts un bija lietošanai derīgs 1880. gadā.

Pretēji petrolejas vāramam, primusu aizdedzināja bez

daktīm. Ar maza gaisa pumpja palīdzību izsauca

uz petroleju spiedienu, lika tai uzplūst uz ar spirtu
sakarsēto degtrauku, un petroleja, pārvērtusies gāzē,
izplūda ārā caur mazu caurumiņu, kur sajaucās ar

gaisu un izdega zilā spēcīgā liesmā. Vāramais, īsumā

sakot, bija mazs gāzes izgatavojums, kur parādījās
un sadega petrolejas sajaukums. Pēc aprēķiniem iz-

rādījās, ka šādā veidā radītais degšanas efekts satur

9ö% no petrolejas totālās karstuma spējas, turpretim

ar dakti aizdedzināmais vāramais tikai 15—20%. Lai

ar pēdējo uzvārītu 1 litru ūdens, nepieciešamas 20

—25 minūtes, bet ar primusu tikai 3—4 minūtēs,

šādos apstākļos bija skaidrs, ka primus uzvarēs katrā

konkurencē ar agrākiem vāramiem. Primusa izga-
tavošana sākumā notika ļoti ierobežotos apmēros.
1891. g. to darbnīca bija tikai 6 kvadrātmetru plata,
un personals sastāvēja no paša izgudrotāja un

viņa brāļa. Pārdošanas organizācija bija tikpat

šaura, un izgatavotie primus tika pārdoti tieši māj-

saimniecībām, un pat vienā otrā gadījumā uz pēc-

maksu. Pircēji pa lielākai daļai A. G. separatora
darba biedri.

Bet jau nākošā gada bija iespējams uzņēmumu

paplašināt. Kādas mazas mašīnu fabrikas īpašnieks,
J. V. Svensson's Stokholmā, bija par šo atklājumu

ieinteresējies un piedāvājās Lindgvist'am par kom-

panjonu. Lindqvist'® lietu pārdomājis un, cerēdams

uz labāku darba lokālu, piedāvājumu pieņēma ar no-

teikumu, ka Svensson's iemaksā Kr. 1.000 lielu pie-
dalīšanās kapitālu. Pašam Svensson'am šīs naudas

nebija, un tas bija spiests to aizņemties, tā kā vi-

sumā šī summa jāuzskata, kā pirmais uzņēmuma aiz-

ņēmums. Savienība ar Svensson'u tika noslēgta

Akc. Sab. Primus. Fabrika uz Essingen salas, pie Stokholmas.
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1892. gada 1. martā. Jauno uzņēmumu nosauca par

„J. V. Svensson'a Fotogenkoksa fabriku" un pašam

fabrikātam paturēja apzīmējumu „Primus". „Fa-

brikas" mašīnas pastāvēja no trīs dreiju soliem un

vienas mazas rokas preses, dzenamo spēku piegādāja

no kādas apakšā esošās smēdes, caur grīdu, Strād-

nieku skaits arvienu tika pavairots un gada beigās,

jau sniedzās līdz 7 cilvēkiem.. Pavisam šai gadā tika

izgatavoti 1.204 primusi.
Kas attiecas uz pārdošanas noorganizēšanu, tad

jau 1892. g. panāca kādu vienošanos., kas uzņēmuma
attīstībai bija ļoti izdevīga. Abi kompanjoni stājās
sakaros ar nesen dibināto firmu B. A. Hjorth Co., un

nodeva tai vienīgās pirmspārdošanas tiesības. Liekas,

ka primus fabrikanti domāja tad tikai par vietējo,
iekšzemes tirgu, un eksportam turēja savu preci par

nepiemērotu. Bet firmas B. A. Hjorth direktors,
B. H. Hjorth's, bija pietiekoši tālredzīgs un jau tad

paredzēja primus nākotni, tādēļ arī tas paturēja sev

vienīgās pārdošanas tiesības ne tikai iekšzemē, bet

arī ārzemēs. Bet ja iedomājās, ka fabrika, kur strādā

tikai 7 strādnieki, sapņo par pasaules tirgu, tad tas

tiešām ir liels optimisms.
Bet šis- optimisms piepildījās: vēl tai pašā gadā

tika daudzi primusi izsūtīti uz dažādām Zviedrijas

malām, un nākošā gada sākumā nodibinājās sakari

ar Krievijas un Hamburgas eksportfirmām. Primus

jau pirmā gadā sevišķi saistīja kāda uzņēmēja uz-

manību, kas pēc savas aizceļošanas uz Angliju stājās
ar firmu tuvākos sakaros, un nodibināja aģentūru,
kas vēl tagad pastāv un skaitās par vienu no ievē-

rojamākām primus aģentūrām.
Fabrika attīstījās ļoti ātri. 1893. gadā tā pārgāja

uz jaunām telpām, jo vecajās vairs nebija vietas.

Strādnieku skaits jau sniedzās līdz 100 un arvienu

nāca klāt pieprasījumi no jauniem tirgiem. 1898. g.,
kā jau teikts, uzņēmumu pārvērta par akciju, sabie-

drību ar 172 miljona kronu lielu akciju kapitālu. No

15.000 akcijām,%atra par Kr. 100,—,
9.050 pārņēma

J. Svensson's un Lindqvisfs. J. Svensson's uzņēmās
direktora-vadītāja vietu, kamēr Lindqvist' am bija jā-
apmierinājas ar zemāku vietu. Bet Svensson's uz-

ņēmumā palika tikai līdz kontrakta notecēšanas lai-

kam, resp. 2. aprīlim 1904. gadam. No šī laika di-

rektora vietu ieņēma Lindqvisfs līdz 1918. gadam,
kad direktors B. A. Hjorth's uzņēmās kā uzņēmuma
vadīšanu, tā arī pārņēma 99% no toreizējā akciju ka-

pitāla, kas 1911. gadā bija sasniedzis 3.000.000 kronu.

Kopš 1907. gada primus izgatavoja jaunierīkotās
darbnīcās, kas vēlāk izrādījās vēl par nepilnīgām un

bija jāpārbūvē. Strādnieku bija apmēram 750. Di-

rektora Hjorth'a laikā fabrikā izvesta liela racionā-

lizācija, un primus uzņēmums, var teikt, stāv sava

laikmeta augstumos. Gadu no gada uzņēmums tikai

paplašinājies, arī viņa vadīšanā nākuši klāt palīgi-
lietpratēji, kaut arī strādnieku skaits nav palielinā-
jies. Ar gadiem tiek pagatavoti arvienu jauni vā-

rīšanas, lodēšanas, kausēšanas, karsēšanas, motoraiz-

dedzināšanas un citi aparāti. No 1927. gada bez tam

izgatavo — galda lampas, vēja laternas, siltumpadra-
torus, kas darbojas uz tiem pašiem principiem kā

primus. Tirgus pieprasījumi ir ļoti dažādi un attīsta

tipu variāciju nepieciešamību. Tas izvedams pateico-
ties atsevišķo standarta daļu kombinācijai. Bet rak-

sturīgi, ka tipiskais primus — kam vislielākā noie-

šana, visumā vēl paturējis savu agrāko veidu un kon-

strukciju, kāda tam bija pirms 40 gadiem.
Pateicoties apzinīgai pārdošanas politikai, pri-

mus ir ieguvis pasaules tirgus un visur atzīts kvali-

tātes ziņā par nevainojamu. Konkurence šim fabri-

kātam ļoti lielai, kaut gan par laimi tā nespēj fabrikai

kaitēt, bet gan stipri nosit cenas, tā kā jāstrādā gan-

drīz bez kādas peļņas. 1925. gadā vienā pašā Zviedrijā

bija bez šīs vēl 10 dažādas primus un ledējamo lampu
fabrikas. Ja pieskaita vēl Vācijas un Amērikas fa-

brikas, tad konkurentu skaits manāmi ceļas. Kā

līdzeklis cīņā pret konkurenci -— ir pirmās primus
fabrikas tiešām augstā standarta kvalitāte un preces

aizsargu marka, kas pazīstama visos tirgos. Bet šī

aizsargu marka bieži tiek dažādi viltota, izlietota ci-

tādā veidā un nozīmē, tā kā tai pilnīgi jāpaļaujas uz

pircēja preces paša pazīšanu. Viss tas tomēr tikai

norāda,, cik ļoti jau pazīstami, atzīti un slaveni ir

zviedru primusi.

Primus — strādnieku dzīvojamās telpas uz Essingen salas pie Stokholmas.
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Sandvikena, Zviedrijas lielākā kvalitātes tērauda fabrika.

Tā
savā ziņā ir reta parādība zviedru dzelzs

rūpniecībā, ka dzelzs lietuve, kura dibināta

vēl tikai 1862. gadā, ir attīstījusies tik ātri,
ka patlaban nodarbina gandrīz 4,000 cilvēku

lielu personālu, pie kam ap šo rūpniecības iestādi

agrākā tuksneša vietā ir izaugusi pilsētiņa ar 12.000

iedzīvotājiem, kuri tieši vai netieši pārtiek no šī uz-

ņēmuma. Tā tas ir noticis ar Sandvikenas dzelzs

lietuvi, kura atrodas Gāstriklandē pie Gävle-Dalas

dzelzceļa, ap 23 km. no Gāvlas.

Vairāki iemesli ir veicinājuši šo ātro uzplau-
kumu. Par visām lietām, tie bij gan dibinātāja
G. F. Göranssona darbi Bessemera metodes praktiskā

pielietošanā, kas vērstu pasaules uzmanību uz Sand-

vikenu. lespējas, kādas šī jaunā tērauda izgatavo-
šanas metode deva uzņēmumam un kuras palīdzēja
segt toreizējos faktiskos pieprasījumus pēc lieliem

viengabala stieņiem, no paša sākuma lieliski veici-

nāja dzelzs āmura uzplaukumu.
Jauni virzieni

pārdošanas organiz ā c i j ā.

Ātrais fabrikas uzplaukums apskatāms arī sa-

karā ar kādu citu apstākli, kuru gan bieži aizmirst,

bet kuram tomēr ir liela nozīme, šis apstāklis zīmē-

jas uz ražojumu pārdošanu ārzemju tirgos.

Kad Sandvikena radās, pārējās zviedru fabrikas

bij atkarīgas no lielajiem eksporta preču namiem

ostas pilsētās, kuru rokās tās pat bieži atradās. Fa-

brikas bij tikai ražotājas un nekas cits. šaī laikā

nebij nekas neparasts, ka šīs fabrikas visa gada ra-

žojumus pārdeva eksportfirmai, noslēdzot vienreizēju
piegādāšanas līgumu. Tieša kontrakta starp fabri-

kantu, vai labāk sakot, rūpniecības iestādi un patērē-

tāju, šai gadījumā manufaktūrpreču ražotāju, tā tad

nemaz nebij. Tādam lietu stāvoklim gan nebij liela

nozīme, ja fabrikācija bij aprobežota ar Lankašairas

vai lietas dzelzs ražošanu, bet uz pasākumu ar pla-
šiem tērauda uzlabošanas nodomiem, tas varēja at-

stāt vienīgi traucējošu, ja ne tieši, kļūmīgu iespaidu,
ka fabrikants nekad tuvāk neiepazinās ar tirgu un

nenāca personīgā sakarā ar noņēmējiem, kas tam

dotu iespēju, ja vajadzīgs, laikā izdarīt pārgrozīju-
mus un fabrikācijas pārveidojumus.

(Sandvikena jau no sākuma šaī ziņā bij pilnīgi
nesaistīta, kas patiesībā bij liela laime priekš sabie-

drības. Kā toreizējā vadība, G. F. Göranssons un

viņa dēls A. H. Göranssons, redzēja šo apstākli un

arī lauza vecās tradīcijas, pietiekoši rāda, ka viņiem
bij skaidrs skats un drosme. Viņi izvēlējās tiešu ra-

žojumu pārdošanu, iekārtojot aģentūras — un vēlāk

arī filiālsabiedrības vienā ārzemju tirgū pēc otra.

Bez šaubām, šis ceļš bij pareizais, un no visiem fak-

toriem, kas veicinājuši sabiedrības uzplaukumu, šis,
varbūt, ir tas svarīgākais. Kā tas vēlāk ir izrādījies,
no vislielākā svara ir ziņas, kuras pastāvīgi ienāk no

pārstāvniecībām tirgos, kā arī no sabiedrības inže-

nieriem un ierēdņiem, kuri, ieņemdami vadošu stā-

vokli, ceļojumos un personīgā satiksmē nāk sakarā

ar noņēmējiem un no kurām rodas pārskats par pār-

maiņām tirgus prasībās, kā attiecībā uz kvalitāti, tā

arī uz cenu. Apstākļi, piemēram, var izrādīties tādi,
ka daži sabiedrības ražojumi vairs neatmaksājas, kas

varbūt ir izskaidrojams ar uzlabotām tērauda izgata-
vošanas metodēm ārzemēs, ar kurām sliktākas un

lētākas ārzemju jēlvielas var tā pārstrādāt, kā tās

pilnīgi atbilst savam nolūkam, vai arī var noskaidro-

ties kādi citi apstākļi. Tādas lietas ir nākušas un

nāks priekšā.
Tērauda uzlabošanas all īstīš anā s.

Augšminēto un dažu citu iemeslu dēļ, Sandvi-

kena gadu gaitā bij spiesta no rupjāku, mazāk iz-

strādātu ražojumu izgatavošanas pāriet uz vieglākām

un smalkākām precēm, kurās galvenais ir augsti kva-

litātīvs materiāls, mēehaniskās īpašības, rūpīgais iz-

gatavojums un t. t. še apstrādāšanas procesi bieži

ir tik ievērojami, ka materiālu vērtība ir tikai nie-

cīga daļa no pārdošanas cenas, pat neskatoties uz to,
ka zviedru kokogļu tērauds ir samērā dārgs.

kokogļu tērauds", šis izteiciens vēl

tagad ārzemju tirgos ir pirmais arguments, ja grib

pārdot, jo, neskatoties uz visām jaunām uzlabošanas

metodēm, kuras pēdējos gados tiek pielietotas, zviedru

kokogļu tērauds vēl arvienu tiek uzskatīts kā labā-

kais, lai gan tiešām nevar izskaidrot, uz kā šis pasā-
kums īsti dibinās. Ir fakts, ka daudzi fabrikanti ga-

dījumos, kad materiālam tiek uzstādītas sevišķi aug-

Skats uz Sandvikenas rūpniecību no putna lidojuma.



66

Metāla kausējamā krāsns.

stas" prasības vienmērības un izturības ziņā, kā pie-

mēram pie lidmašīnām, zviedru kokogļu tērauda lie-

tošanu uzskata kā zināmu drošības garantiju.
Sandvikenas ražojumi no sākuma bij vienkāršs

kalēja darbs, propeleru asis v. t. t. Sākumā netrūka

pat savas lielgabalu izgatavošanas ierīces. Kaltuve,

kura šī iemesla dēļ bij svarīgākā no darbnīcām, bij

sevišķi priekšzīmīgi apgādāta ar mašīnām. Starp

citu, tur atradās tvaika āmurs, kuram bij 15 tonnu

liels kritiena svars, un kurš kā tāds bij lielākais

Eiropā. Kā jau augšā teikts, tā tas tomēr neturpi-
nājās. Šie rupjie ražojumi, kurus izgatavoja no

dārgā kokogļu tērauda drīz vien neatmaksājās kon-

kurencē ar ārzemēm, un no tiem bij jāatsakās. Otrs

ražojums bij valcēti viengabala riteņu gredzeni loko-

motīvēm un vagoniem. Tos izgatavoja dažus gadu
desmitus, bet arī tas tagad ir atmests. Vienīgais ra-

žojums, kura izgatavošana no sabiedrības pirmiem
sākumiem turpinās vēl arvienu, ir darba rīku tērauds,
bet tā jau arī ir tāda lieta, kur viss atkarājas no

kvalitātes.

Tagadējie ražojumi.

Pagājušā gadu simteņa astoņdesmitos gados tika

iesākta divu jaunu ražojumu izgatavošana, kuri drīz

vien tapa par galveniem ražošanas priekšmetiem,
kādi tie ir vēl tagad, tas ir auksti vaicātais tērauds1,
rūdīts un nerādīts, kā arī valeētas viengabala cau-

Martina krāsns kausējuma pārbaude.

rules. 1883. gadā Sandvikena jau varēja pieņemt
auksti vaicātā un rūdītā tērauda pasūtījumus. Pir-

mais, 254 kg. lielais šī tērauda pasūtījums,
47X0,60 mm. lielās plāksnēs, bij domāts korsetu ri-

bām. Jāaizrāda arī, ka Sandvikena bij viena no pir-
mām fabrikām pasaulē, kas ieveda aukstu tērauda

valcēšanu. No tā laika šī tērauda ražošana ir pastā-
vīgi gājusi uz augšu. Tas attiecas ne tikai uz kvan-

titāti, bet arī uz ražojumu dažādību dažādiem nolū-

kiem, kas tagad pastāvīgi mainās un pieaug. Ir vērts

uzskaitīt še dažus no parastākiem ražojumiem, kaut

gan šai savirknējumā ne tuvu viss nebūs izsmelts.

Tie būtu: visdažādākie štancēšanas un presēšanas
materiāli, lokanas metalašļūtenes, velosipēdu daļas,
kā riteņu daļas tā ķēdes, rakstāmās spalvas, pulk-
steņu un gramofonu atsperes, korsetu ribas, līnijāli
un mēra lentas, tekstilrūpniecībai, bārzdas nažu as-

meņi, tērauda cepures, mikrofonu daļas, zāģi, rokas,
rāmju un lenšu zāģi v. t. t., transmisiju lentas v. t. t.

Atkarībā no lietošanas nolūkiem, auksti vaicāto

tēraudu izgatavo dažādās valcēšanas pakāpēs, rūdītu

Martina krāsns.

vai nerādītu, vai, dažiem nolūkiem, kā dziļpresēšanai,
ārdetu un tad sevišķi sīkstu, tālāk pulierētu vai ne-

pulierētu, krāsotu vai nekrāsotu un ar dažādu

šķautņu apstrādājumu. še būtu interesanti minēt

dažus rekorda sasniegumus aukstvalcēšanā un rūdī-

šanā. Tā, piemēram, ir izdevies panākt lentu aukst-

valcēšanu līdz 0,003 mm. biezumam. Tamlīdzīgu tē-

raudu, vai par dažām tūkstošdaļām biezāku, lieto

radio rūpniecībā. Otrs rekords1 ir ļoti platu lentu

auikstvalcēšana un rūdīšana. Vajadzība pēc tādām

lentām radās līdz ar Sandvikenas transportētāju, kur,
kā zināms, transportētāju organs ir aukstvalcētā un

rūdītā tērauda lenta. Lielākais lentas platums, kādu

Sandvikena līdz tam bij varējusi aukstvalcēt un no-

rūdīt, ir 450 mm. Pēc dažiem eksperimentiem pirms
dažiem gadiem laimējās panākt 600 mm. lielu pla-
tumu, šē, kā bieži citās lietās, izrādījās, ka arī citas

nozares izgudrojumu varēja izlietot savā labā. šīs

600 mm. lentas bij vēlams materiāls arī lidmašīnu

fabrikantiem. Sandvikenas transmisijas lentas ir da-

būjamas 100 m. garumā un 0,9 līdz 1,00 mm. biezumā.

Kāds cits sabiedrības ražojums, kurš stāv tuvā

sakarā ar aukstvalcēšanu, ir stieptas tērauda staipu-

Sverige — Lettland
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les izgatavošana. Arī to izgatavo rūdītu vai nerā-

dītu, pulierētu vai nepulierētu, dažādiem nolūkiem,
kā: adāmo un šujmašīnu adatu izgatavošanai, pulk-

steņu un tamlīdzīgām rūpniecībām, skaņu atsperu tē-

raudam, klavieru staipulēm, skrūvju staipulēm, birstu

staipulēm, velosipēdu irbiem v. t. t.

Viengabala cauruļu valcēšana sākās 1889. gadā.
Sandvikenas tvaika katlu un citām caurulēm jau sen

ir tā slava, ka tās ir ļoti izturīgas un samērā maz

rūsē, pie kam pēdējā īpašība, droši vien, ir izskaidro-

jama ar to, ka kokogļu tērauds, no kura tās ir izga-

tavotas, ir ļoti tīrs.

Arī cauruļu ražošana ir attīstījusies pa daļai pār-

ejot uz labākām kvalitātēm, tas ir no mīkstāka ma-

teriāla uz cietāku un maisītu. Kā piemērus še varētu

minēt chromtērauda cauruli lodīšu gultnēm, caurules

no tā sauktā konstrukcijas tērauda automobiļiem un

lidmašīnām. Pēdējos gados ir iesākta arī nerūsošu

un skābes panesošu cauruļu izgatavošana, kuras lieto

dažādām vajadzībām, kā piem. cellulozes rūpniecībā.
Kādā no cauruļu valcējamās daļas apakšnodaļām iz-

gatavo arī izliektus vai citā kādā veidā apstrādātus

cauruļu materiālus, kā: pārkārsēšanas elementus,

cauruju cilpas un spirāles dažādiem nolūkiem, kā arī

rekuperātorus un pirometra aizsargu caurules, abas

pēdējās no nerūsoša materiāla.

Cauruļu valcēšana.

No pārējiem ražojumiem, kuri sadalās starp silto

valcētavu un kaltuvi, mināms vēl kalnurbju tērauds,

dobjš un solids, akmens un kalēju darba rīki, valcēts

un kalts konstrukcijas tērauds priekš motoru, auto-

mobiļu un lidmašīnu daļām. Cenšanās samazināt ma-

šīnu lieko svaru, kāds sastopams šinīs rūpniecībās,
ir novedusi pie vairākiem tipiem jaukta, ļoti izturīga
tēraudā. Bet arī šais tērauda sugās tīrais kokogļu
tērauds ir pamatviela, un pagaidām ir pierādījies, ka

pateicoties šim labajam pamatam, bij iespējam© lie-

tot mazākus daudzumus piemaisījuma, nekā gadī-

jumā, ja materiāls būtu sliktāks. Vēl viena no spe-

cialitātēm ir magnettērauds un elektromagnēta dzelzs.

Sandvikenas zāģi pa lielākai daļai būs jau pazī-
stami. Saskaņā ar darbības virzienu uz smalkāku

preču izgatavošanu, kā jau agrāk minēts, Sandvi-

kenai ir sava manufaktūrpreču nodaļa, kurā auksti

valcētu un rūdītu tēraudu pārstrādā gatavos ražoju-

mos, kā piem. zāģos, atsperēs un ravējamo asmeņu
pamatmateriālā. Pie zāģu fabrikācijas pieder lenšu,

rāmju, baļķu, malkas, rokas un galdnieku zāģi v. t. t.

un pie atsperu fabrikācijas gramofona, pulksteņu un

Pusfabrikātu noliktava.

telegrāfa atsperu fabrikācija v. t. t. Ražotie asmeņi
ir tā sauktie razējamie asmeņi, tas ir rūdīts, cauru-

mots un pulierēts, bet neslīpēts razējamo asmeņu
materiāls.

Tērauda transmisiju lenšu fabrikācija ir jau mi-

nēta. Tērauda lentai kā transporta orgānam, salī-

dzinot ar tekstillentām, ir vairākas priekšrocības,
starp citu, izturība un cieta un gluda virsma, kurā

transportējamais priekšmets nevar ieķerties, kam no

higiēniskā viedokļa ir liela nozīme, sevišķi pie pār-
tikas līdzekļu un jēlvielu transportēšanas. Tā kā

Sandvikena ir izstrādājusi divu un vairāku tērauda

lenšu sakniedēšanas metodi un tērauda lenšu trans-

misijas ir dabūjamas visos praktikā vēlamos veidos.

Platākā transporta lenta, kāda pēc šīs metodes sa-

kniedēta un pārdota, ir 2,8 m. plata un to nodarbina

Šēnvikas (Skönviks) zāģu dzirnavās.

Dzelzs rūpniecības produkcija 1928 g.

Lieta dzelzs
,

24.080 t.
"

Liets tērauds
,

54.1801.

Kalts un valcēts tērauds
.

82.587 t.

Pārdošanas vērtība
.

Kr. 2&808.450

Sabiedrības tirdznieciskā organizācija sadalās fi-

liālsabiedrībās un aģentūrās visās svarīgākās noieša-

nas vietās. No filiālēm svarīgākās ir Sandvikstahl

G. m. b. H. Berlīnē, The Sandvik British Agency Ltd

Birminghamā, Aciers Sandvik S. A. Parīzē un Sand-

vik Steel Inc. Ņujorkā.
Pārstāvis Latvijā un Igaunijā ir tirdzniecības

sabiedrība Leo Lebedow & Co., Mārstaļu ielā 21, Rīgā.

Drāts valcēšana.
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Aktiebolaget Arvika-Verken.

A ciju sabiedrības Arvika-Verken galvenie uz-

ņēmumi atrodas Arvikas pilsētā pie Stok-

holmas-Oslo dzelzceļa līnijas, Säffles kanāla

ziemeļu galā.
Säffles kanāls caur Vänera ezeru un Göta ka-

nālu stāv tiešā satiksmē ar Ziemeļu un Baltijas jū-

rām, kas dod iespēju izmantot kā dzelzceļa tā ūdens

satiksmi.

,še pirms 40 gadiem nelielos apmēros tika dibi-

nāta zāles un labības pļāvēju fabrikācija. Toreiz visā

Eiropā nebij nevienas kaut cik ievērojamas speoiāl-
fabrikas pļaujmašīnu izgatavošanai, bet Zviedrijā,

tāpat kā lielākā daļā pārējo Eiropas valstju, jau no

seniem laikiem bij parasts šīs mašīnas piegādāt no

Amērikas.

Lauksaimnieki vispār ir konservātīvi, un zviedri

nav nekāds izņēmums šaī ziņā. Jaunos ražojumus

tādēļ no sākuma novēroja ar lielu neuzticību, un tikai

pēc dažiem gadiem neatlaidīga darba, Arvikas fabri-

kai izdevās iemantot uzticību savā zemē un drošu'

tirgu saviem ražojumiem.

Pamazām zviedru lauksaimnieki sāka atzīt, ka

pašu zemē var konstruēt un uzbūvēt tikpat labas ma-

šīnas kā ārzemēs, un ka par visām lietām zviedru

tērauda un dzelzs rūpniecība dod lauksaimniecības

mašīnu izgatavošanai materiālu, kāds, varbūt, netiek

ražots nevienā citā zemē.

Paļāvība uz pašu mašīnām un līdz ar to arī no-

iešana pieauga lielā ātrumā. Zviedru zāles un labī-

bas pļāvēji pārvalda tagad tirgu pašu zemē tik lielā

mērā, ka imports jau vairāk gadu pirms pasaules
kara bij noslīdējis līdz neievērojamam minimumam.

Arvikas mašīnas arī ārzemēs ir ieguvušas labu

tirgu un tiek tagad eksportētas nevien uz visām Ei-

ropas zemēm, bet arī uz Dienvidafriku, Austrāliju un

Dienvidamēriku, kur tās jau vairāk gadus sekmīgi
konkurē ar pasaules rūpniecības slavenākām markām.

Pēdējos gados izgatavošanas metodes ir stipri
modernizētas un uzlabotas. lekš- un ārzemju speciā-
listiem līdzdarbojoties, ir izstrādātas jaunas kon-

strukcijas un ievesta sēriju fabrikācija, tā kā atse-

višķās daļas iznāk pilnīgi vienādas un kvalitāte ir

vienmērīga un ļoti laba.

Jaunās Arvikas pļaujamās mašīnas, kuras pār-
došanā sastopamas zem Viking, Sve c i a un

Herkules nosaukuma, ir arī visā pasaulē pazīsta-
mas kā visādā ziņā pirmklasīgas un ne no viena ne-

pārspētas.

Pirmos trīs Arvika-Verken A-S darba gados tika

izgatavotas ap 1000' mašīnas. Pamazām produkcija
ir pieaugusi, tā kā tagad gadā izgatavo ap 25.000

pļaujmašīnu, 15.000 siena grābjamo mašīnu, 10.000

dziļkultūras arklu un vairāk tūkstošu dažādu lauk-

saimniecības rīku.

Strādnieku saimē caurmērā ir 750—1000 vīru.

Fabrikas rīcībā ir vairākas lietuves, ne tikai pa-

rastā pelēka lējuma, bet temperlējuma, tā sauktās

kaļamās lietas dzelzs izstrādāšanai. Lietuvju kausē-

jamās spējas iztaisa gadā ap 7.000 tonnu pelēkā lē-

juma un 3.500 tonnu temperlējuma.
Izveidošana notiek ar formējamām mašīnām, ku-

ras nodarbina ar gaisa spiedienu. Pie lietuvēm pieder

bagāti apgādāta laboratorija ar pārbaudāmām ma-

šīnām, kurās pārbauda nevien jēlvielas, kuras lieto

lējumam, bet arī gatavos nolietos gabalus.

Skats uz Arvika-Verken Akc. Sab. uzņēmumiem.
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Visas pārējās fabrikas nodaļas, kā mēchaniskās

darbnīcas, kaltuves un presējamās iestādes, ir ap-

gādātas ar labākiem un modernākiem palīga lī-

dzekļiem.
Pirms tās atstāj fabriku, visas mašīnas pie pil-

nas kravas pamatīgi pārbauda vairāki izglītoti spe-

ciālisti, kas dod drošu garantiju, ka tirdzniecībā nāk

tikai pirmklasīgas mašīnas.

A-S Arvika-Verken pati ražo visus nažu asmeņus

un plāksnes no sevišķi šim nolūkam izgatavota ļoti
izturīga speciāltērauda.

Visu uzņēmumu nodarbina ar elektrības spēku,
kuru dod akciju sabiedrībai piederošs ūdens kritums

ar ap 1000PS un tvaika rezerves stacija ar 500 PS.

Bez galvenās fabrikas Arvikā, akciju sabiedrībai

pieder arī sekošas speciālfabrikas lauksaimniecības

mašīnu izgatavošanai.

ļA.-B. Joh. Thermaenius & Son, Hallsberg'ā, kur

izgatavo lielākā daļā Eiropas zemju labi pazīstamās

un izplatītās kuļmašīnas.
o

A.-B. Gäfle Åkerredskap, Gävle, lielākā Skandi-

nāvijas speciālfabrika rindu sējmašīnu izgatavošanai.

E. A. Bergs Fabriksaktiebolag — E. A. Berga akciju
sabiedrība — Eskilstunā, Zviedrijā.

Ja pakavējamies tuvāk pie to personu dzīves

aprakstiem, kas ar enerģisku darbu ir no-

dibinājuši ievērojamas rūpniecības iestādes

Eskilstunā, tad redzam starp tām vairākas, kuras

jau no jaunības ir strādājušas, lai to sasniegtu. Pie

tām ar pilnu tiesību ir pieskaitāms Eriks Antons

Bergs, manufaktūrista Andersena Berga dēls.

Jau ar vienpadsmit gadiem Antons Bergs iestā-

jās kā māceklis pie C. V. Heljestranda, pēc kam tas

strādāja pie Johana Engströma. Bergs bij ļoti ener-

ģisks un darbīgs un piesavinājās visu, ko tas redzēja.
1878. gadā tas tapa patstāvīgs meistars. Berga ka-

pitāls bij viņa darba spēks un viņa zināšanas un, kā

vēlāk izrādījās, ar šīm īpašībām tas spēja sasniegt

lielu mērķi.
Pirmais Berga pasākums atradās vienkāršā

Bruksgatan (Fabrikas ielas) namā. še tas pats strā-

dāja no agra rīta līdz vēlam vakaram; šad un tad tas

braukāja apkārt, izplatīdams savus ražojumus un tā,

īsi sakot, Bergs kļuva pats savas laimes kalējs. Na-

miņš Bruksgatanā tam drīz tapa par mazu un 1885. g.

darbību pārcēla uz jaunu fabriku, starp dzīvākām pil-
sētas ielām. Tikpat ātrā gaitā kā izplatījās fabrikas

ražojumi, auga arī fabrikas ēkas. Bergs netaupīja
savus spēkus, līdz viņa veselība sāka bojāties. Tikai

47 gadus vecs, tas 1903. gadā nomira Dānijā, kur tas

bij cerējis atgūt savu veselību.

Antons Bergs bij reti enerģisks cilvēks un iz-

manīgs sava aroda lietpratējs, kurš ar asu skatu re-

dzēja sava laika prasības. Viņa intereses dalījās
starp fabriku, komunāliem uzdevumiem un Eskilstu-

nas strēlniekiem, kuru priekšnieks tas bij vairāk

gadus.
1902. gadā, gadu pirms Berga nāves, uzņēmumu

pārvērta akciju sabiedrībā, E. A. Berga akciju sa-

biedrībā, šī sabiedrība uzskatama kā ģimenes sabie-

drība, kuras vadītājs pēc Berga nāves ir bijis direk-

tors Kārlis Olssons, viens no Eskilstunamagasinet Ak-

tiebolaget dibinātājiem. Kā direktors-rīkotājs jau

vairākus gadus ir saistīts Gustavs de Rées.

Ar laiku fabrika ir paplašinājusies ar vairākām

jaunceltnēm, kuras tagad sastāda lepnu kompleksu,
veselu četrstūri ēku, kuras cita ar citu stāv sakarā.

Sevišķi kaltuve atstāj iespaidu ar saviem apmē-
riem. Mašīnu iekārta ir lieliska, un daudzās kaļamās

mašīnas, āmuri un preses darbojas pilnā gaitā, še

notiek pirmā tērauda apstrādāšana, kurš nāk no la-

bākām Zviedrijas tērauda lietuvēm. še spēcīgiem
āmura sitieniem ražo stangas, galdnieku darba rīkus

un tā tālāk.

Arī ārdēšanas un rūdīšanas nodaļa ir ļoti mo-

derni iekārtota. Visi ārdēšanas un rūdīšanas darbi

še notiek zem rūpīgas kontroles elektriskās krāsnīs.

Kā krāsnis, tā elektriskās ietaises ir izstrādātas pašu
darbnīcā un darbojas sevišķi labi. Citādi darbi norit

parastā gaitā. Kas attiecas uz tērauda apstrādā-
šanu, tad tai ir veltītas nopietnas stūdijas. Ir pa-

nākts, ka še izstrādātais tērauds ir vienmēr vienmē-

rīgs un augstākā labuma, kas priekš gataviem ražo-

jumiem ir no vislielākā svara.

No tā sauktajām nodaļām pusfabrikāti iet uz da-

žādām fabrikas darbnīcām. Viena daļa no mazajām

izkaltajām un norūdītajām precēm tiek transportēta

uz slīpētavu un šmirģeļa nodaļu, bet noārdētie izstrā-

dājumi uz frēzēšanas un urbjamām nodaļām,
Galīgais dažādo ražojumu apstrādājums notiek

frēzēšanas, urbšanas un saliekamās nodaļās.

Erik Anton Berg.



70

Pirms dažādie ražojumi atstāj fabriku, tos rū-

pīgi apskata un bez tam pamatīgi pārbauda ar seviš-

ķiem speciālaparātiem. Lai veiktu visus šādā uzņē-
mumā nepieciešamos darbus, ir vajadzīgs milzīgs
daudzums dažādu darba rīku, kuri visi ir izgatavoti
pašu darbnīcās, kur izstrādā arī štances dažādām va-

jadzībām. Gatavos fabrikātus novieto īpašās no-

liktavās.

Fabrikas apsildīšana notiek ar tvaiku, pie kam

ventilācija ir -sevišķi praktiski iekārtota. Ventilācijas
nolūkiem ir iebūvēti sevišķi svaiga gaisa kambari,
kuros svaigais gaiss tiek sasildīts līdz apmēram 20

grādiem C un tad ar elektriskiem ventilātoriem pa

cauruļu sistēmu aizpresēts dažādajās darba telpās.
Tā darbnīcās vienmēr tiek uzturēts svaigs, veselīgs
un patīkams gaiss.

Darbības sākumā tika izgatavoti galvenā kārtā
bārzdas naži, bet vēlāk darbību paplašināja ai da-
žādu nažu, galdnieku rīku un stangu izgatavošanu.

Berga bārzdas naži, ar pazīstamo fabrikas marku,

zivi, ir savā laikā stipri pieprasīti un līdz šai dienai

tie ir paturējuši savu labo slavu. Tos ražo dažādos

izgatavojumos, tāpat kā citus fabrikātus. Bez fa-

brikas pamatražojumiem pēdējos gados tiek izpildīti

arī dažādi pasūtījumi priekš Zviedrijas valsts. Visiem

fabrikas ražojumiem ir pasaules slava un apgrozī-

jums pēdējos gados caurmērā ir līdzinājies 1.200.000.

No visiem ražojumiem eksportēti 60%.

Šī modernā un labi iekārtotā uzņēmuma apskate

atstāj vislabāko iespaidu. Techniskā ziņā še sasto-

pama vesela rinda interesantu ievedumu, kas panākts,

pateicoties rūpīgai jēlvielu apstrādāšanai, pamatīgām

metodēm, bagātiem piedzīvojumiem un labai techni-

skai vadībai.

A-S E. A. Berga fabrikas ražojumi.

Sverige — Lettland



Zviedrijas vadošā banka,
Skandinaviska Kreditaktiebolaget Stokholmā, Gotenburgā un Malmö.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget no dažādiem

viedokļiem skatoties, ir viena no vadošām

bankām Zviedrijā. Bankas kapitāls, sastā-

vošs no 182.000:000 kronām, ir lielāks kā jebkurai
bankai Skandināvijā.

Zviedrijas banku attīstība.

Dažam izliksies pārsteidzoši, kā samērā tik ne-

lielā valstī attīstījusies tik liela banka. Tas izskai-

drojas ar Zviedrijas tirdzniecības un rūpniecības
attīstīšanos, kas šī gadu simteņa sākumā gājusi milzu

soļiem uz priekšu. Zviedrija ražo ne tikai dzelzi un

kokus; pēdējos trīsdesmit gados tā ir palikusi par

tipisku rūpniecības zemi, kā mašīnu, papīra, papīra

masas, ēdamvielu, tekstila un ķīmiskā nozarēs. Sa-

karā ar to šinī laikā Zviedrijā stipri attīstījusies
tirdzniecība un kuģniecība.

Pēc visas šīs attīstības paplašinājās arī naudas

iestādes. Tas noveda pie tā, ka lielās bankas savu

darbību pārnesa uz aprobežotākiem apvidiem. Ar to

radās arī iespējamība kredita pieprasījumus labāki

kā senāk apmierināt, jo pieprasījumi nāca no dažā-

dām rūpniecības nozarēm dažādās zemes daļās. Tā

par piem. dienvidus Zviedrijas lauksaimniekiem kre-

dits uz savu ražu bij vajadzīgs ne tanī gada laikā,
kad koka eksportieriem no ziemeļu un vidus Zvie-

drijas.

īss bankas apraksts.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget banka, kura no

savas dibināšanās būtu Skandināvi j a s banka

ar nodaļām citās Skandināvijas zemēs, kā arī Lon-

donā, Parīzē un Amsterdamā, tomēr ir palikusi īsta

Zviedrijas banka. Dibināta 1864 gadā, tā ir vecākā

akciju banka Zviedrijā. Atskatoties

uz šīs bankas darbību, varam teikt,

ka tā darbojas jau gandrīz veselu ga-

du simteni. Skandinaviska Kreditak-

tiebolaget ir pārņēmusi Skånes Ens-

kilda Bank, vecāko privātbanku, di-

binātu 1831. gadā. Savienodamās ar

daudzām Zviedrijas bankām un ierī-

kodama daudz nodaļas provincē, šī

banka izplatījusies pa visu zemi ar

apmēram 100 nodaļām. Lad labāki

izvestu dažādas banku operācijas, tā

darbojās kopā ar sešām vadošām pro-

vinces bankām un sešām mazākām

bankām. Tā Skandinaviska Kredit-

aktiebolaget bankai tieši vai netieši ir

300 pārstāvniecības Zviedrijā.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget
un tās rūp n. sakari.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget attīstība stāv

ciešā sakarā ar lielāko rūpniecības uzņēmumu attī-

stību. Tā par piem. Trafikaktiebbolaget 'Grängesberg-
Oxelösund, parasti īsāki Grängesberg-Oxelösund
saukta, kurai liela loma bijusi un arī tagad vēl ir

Zviedrijas saimnieciskā dzīvē, dibinātā ar šīs bankas

palīdzību. Jau daudzus gadus bankai ir operācijas

ar pazīstamākām dzelzis un koka rūpniecības firmām.

Bankai ir sakari arī ar trīs lielākiem jaunākā laika

rūpniecības uzņēmumiem Zviedrijā: Svenska Tänd-

stickts-Aktiebolaget (Zviedrijas Sērkociņu A-S.), Ak-

tiebolaget Svenska Kullagerfabriken, pazīstamās
SKF-lodīšu gultnes pārstāvniecība un cukura trests.

Varam paziņot, ka 7* daļa no visu Zviedrijas banku

depozitiem uz žiro un īstermiņa aizņēmumu uzteik-

šanas rēķina piekrīt Skandinaviska Kreditaktie-

boiaget.

Pateicoties Skandinaviska Kreditaktiebolaget ir

radušies vairāki jaunievedumi banku darbībā. Tā

par piem. viņas galvenā kantorī Stokholmā vispirms
ieveda clearingsistēmu, kuru vēlāk pārņēma arī

Valstsbaņka.

Bankas trīs galvenie kantori.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget ir sadalīta trīs

galvenās nodaļās, ar galveniem kantoriem trīs lie-

lākās valsts pilsētās. Pirmo bankas kantori atvēra

Gotenburgā un ar laiku tā palika par svarīgu Zvie-

drijas ārējās tirdzniecības centru. Uz viegli saska-

Skandinaviska Kreditaktiebolaget bankas nams Stokholmā.



Lielā bankas zāle.

tamiem pamatiem visizplatītākai bankas nodaļai,

kura ieņem ziemeļu un vidus Zviedrijas rūpniecības

apvidu, galvenais kantoris atrodas galvas pilsētā. Tre-

šais galvenais kantoris atrodas Malmö, dienvidus

Zviedrijas auglīgajā lauksaimniecības centrā. Ši<

trīs galvenie kantori pastāvīgi strādā ciešā sakarā

viens ar otru, kas stipri atvieglojās ar to, ka bante

ierīkojusi tarp šiem centriem pati savu telefona līniju

Valdes sēžu zāle.

Sverige — Lettland
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Dir. Oskars Falkmans

Dabas bagātību saimnieciska vērtība un Zviedrijā
norisinājušās to pārmaiņas.

Lai
labāki apsvērtu dabas bagātību pareizo

vērtību un spētu tās izlietot nākotnē, sva-

rīgi zināt vērtību svārstīšanos pagātnē.
Studējot attīstību, iegūst aizrādījumus, kāda ir pa-
reiza saimnieciska politika un kādi jāizdod likumi.

Pasaules kara lielā apvērsumā arī dabas bagā-
tību pārvērtēšana ietilpst saimnieciskā laukā, un ir

saimnieciskas ražošanas pamats. Dabas bagātību
pārvērtēšana nav raksturīga mūsu gadu simtenim.

bet norisinās pastāvīgi lēnā vai ātrā gaitā.
Šādas vērtību maiņas ir vispasaules, kaut gan

to apmēri ir dažādi dažādās vietās. Pēdējā laikā

vērtību -svārstīšanās vecākās rūpnieciskās valstīs

gājušas krītošā virzienā, jo ar augstām algām un

dzīves dārdzību sadārdzināta dabas bagātību iz-

mantošana. To atsver uzlabojumi ražošanā un

pilnīgāka organizācija. Mazināt dabas bagātību
vērtību palīdzēja kapitālu trūkums un ārzemju
kapitālu aizliegums. Visu ārzemju tirdznieciskā

politika virzīta, lai pa-
celtu muitas un tā sama-

zinātu dabas bagātību
vērtību.

Tagadējā laikā da-

bas bagātību ienesība un

vērtība krīt gandrīz vi-

sās civilizētās zemēs, un

var novērot: nākotne ne-

sola neko labāku. Jāsa-
gaida, ka daudzās citās

zemēs dabas vērtības

celsies cenā, visvairāk

tropiskās zemēs, Tanīs
ražošana pieaugusi, ka-

mēr rietumos tā stāv uz

vietas. Satiksmes ceļu at-

tīstība, labāki politiskie
apstākļi, kapitālu ieplū-
šana un organizēšanas lī-

dzekļi, izlietojot iedzim-

to lēto darba spēku, ļaus
izmantot vēl nesen bez-

vērtīgas dabas bagātības.
Paies arī «koloniju pre-

ču» apmaiņa pret rūp-
nieciskiem ražojumiem.
Tanīs zemēs pamodusies
rūpniecība sacentīsies ar

veco zemju ražojumiem.
Augstās darba algas «ve-

cās zemēs» labi pakalpos
«jaunām» zemēm. Jauno
zem ju augošais samērs pa-
saules ražošanā turpinā-

sies tanī pašā gaitā. Tas pacels jauno zemju dabas

bagātību vērtību, un to gremdēs Eiropas zemēs,

Kant gan tautsaimnieciski iemesli prasa ar-

vienu augstāku kultūru, tomēr visas pasaules ražo-

tās preces, cilvēku skaitam pastāvīgi pieaugot, pa-

stāvīgi pacelsies cenā. Šīs parādības nenāk Eiro-

pas, bet citu pasaules zemju labā.

*

Vislielākā nozīme Zviedrijas tautsaimniecībā

ir tādas dabas bagātības, kā lauksaimniecība, kuras

vērtības maiņas šeit neapskatīšu, rūdas, meži un

ūdens spēks. Tie ir arī saimnieciskais mugurkauls
un pamats ražošanas lielai daļai. 75% Zviedrijas
rūpnieciskās ražas dibinās uz Zviedrijas dabīgo

jēlvielu krājumiem. Vēl lielāka daļa piekrīt šiem

ražojumiem izvedu tirdzniecībā, jo tanī 88% kaln-

raktuvju un mežu jēlvielu apstrādājumu. Tikai

4% izvedu ražojumu nav nekā kopīga ar Zviedri-

jās jēlvielām.
Rūpniecisko ražoša-

nu un izvedu tirdzniecī-

bu noteic, zemes dabas ba-

gātību izmantošana. Jo

augstāka vērtība dabas

bagātībām, jo lielāka

varbūtībai, ka tās izlietos

rūpniecībā. Dabas bagā-
tību izmantošana zināmu

laiku var turpināties bez

peļņas, ja ierīce un raža

pietiekoši ienesīga, lai

segtu kaut ieguldītā ka-

pitāla procentes. Ja grū-
tības pārejošas, izmanto-

šanu var turpināt bez

procentēm kapitālam. Bet

ja dabasbagātību vērtība

nokritusi uz nulli un ja
izmantošanas darbs ne-

ienes pat procentus kapi-
tālam, tā kā vairs neie-

gūst peļņu, tad ir pret
saimnieciskiem princi-

piem, ja uzņēmums mē-

ģinātu izplūst un pacelt
dabas bagātību apstrādā-
šanu. Ja dabas bagātību
izmantošana sāk nest zau-

dējumus, jāsaprot, ka ta-

nī saimnieciskā nozarē

neko nevar sasniegt.
Pētot dabas bagātības

un to varbūtīgo attīstību
Direktors Oskars Falkmans, Stokholmā.



nākotnē, tās jāiedala divās grupās: pirmai grupai
pieder galīgi izlietojamās dabas bagātības, kā rū-

das, kuru vērtībai tāpēc pakāpeniski vajadzētu cel-

ties, un otrai grupai pieder dabas bagātības, kas,

neraugoties uz izmantošanu, paliek pastāvīgas vai

pat pieaug; tā ir ar ūdensspēku un it īpaši ar me-

žiem, kuru vērtība tāpēc nevarētu stipri pieaugt.
Tomēr jājautā, vai paredzamā nākotnē starp šām

grupām neiestāsies vērtību liela starpība, un vai

vērtības pārvērtēšana neies pretējā virzienā, nekā

tagad liekas. Rūdas lauki neaug kā meži, bet pie-
aug gan zināšanās par rūdas krājumiem, jo izzin

labāki vecos pazīstamos un atrod jaunus nezinātus

rūdas krājumus visās pasaules daļās. Pasaulē guļ
milzīgi neatrasti rūdas krājumi. Pat Zviedrijā, kur

kopš gadu simteņiem pētīja un meklēja rūdu ar tā

laika vislabākām metodēm, nespēja visu atrast, tā

kā mūsu dienās ar pilnīgākām metodēm atrada

ievērojamus, necerētus rūdas krājumus. Attīstot

satiksmes līdzekļus un tecbniku, paplašinot rūpnie-
cisku apstrādāšanu visās zemēs, radīsies iespēja

pievienot tagadējiem rūpniecības centriem jaunus

centrus, kas izmantos rūdas tos attālos krājumos,
pēc kuriem tagad visvairāk prasa, Nav jāaizmirst,
ka alumīniju nesen sāka ražot no māliem, un tas

kļuvis stiprs sāncensis dzelzim un radījis lielrūp-
niecību, kas plašāk un plašāk izplēšas visā pasaulē.

*

Jaunākā laikā dzelzs rūdām piekritusi lielākā

nozīme Zviedrijas tautsaimniecībā, Tas tā arvien

nav bijis. Atskats vēsturē rāda, ka dažādas rūdas

gadusimteņus ieņēmušas galveno vietu Zviedrijas
saimnieciskā dzīvē, un devušas katra savā laikā

zemei lielāku vērtību, Gadusimteņu vēsture rāda

dažādu dabas bagātību vērtību pārvietošanu. Zvie-

drijā pēc kārtas vissvarīgākās dabas bagātības bi-

jušas: dzelzs okers, sudraba rūda, vara rūda, dzelzs

rūda un fosfora bagātā dzelzs rūda.

Tagad neizmantotās dzelzsokera rūdas reiz bij
pamats Zviedrijas pirmai primitīvai dzelzs ražai un

deva pirmos priekšmetus starptautiskā preču ap-

maiņā. Zviedru osmunda dzelzs viduslaiku bei-

gās bij vajadzīga manta visā toreizējā kultūras pa-
saulē. Sala's sudraba raktuves bij Vasa's karaļu
mantas kambars. Šīs raktuves un vara raktuves

Fālun'ā vēlāk bij darboņi, kas mazo aukstumā sasa-

lušo zemīti pasaules attālā stūrītī attīstīja Eiropas
vēsturē par lielvalsti, kas noteica Eiropas likteņus.
Fosforu saturošās dzelzs rūdas radīja pirmo lielāko

rūpniecību Zviedrijā, kas, kopā ar
lauksaimnie-

cību, bij galvenais attīstības darbonis. Tad nāca

fosforu saturošās dzelzs rūdas lielais eksports, kas,

kopā ar koku eksportu, pieveda zemei lielākus ka-

pitālus, kas ļāva priekš pasaules kapa zemei saim-

nieciski lieliski uzplaukt.
Sala's sudraba raktuves ir vienīgās, kam bijusi

liela nozīme zemes vēsturē. Jau 16. gadusimtenī
tās sedza Zviedrijas visas sudraba vajadzības, sa-

sniedza savu augstāko galotni ražošanā Gustava

Vasa's laikā, kad raža bij 4500 kgr gadā. Kopēju
sudraba ražu novērtē uz 450.000kgr, kas deva tanī

laikā valstij lielus līdzekļus. Tagad sudraba raža

neatmaksājas, kaut ganrūdas nav pilnīgi izsmeltas.

Kādu nozīmi toreiz piešķīra dārgmetālu ražai,
kad zemei nācās grūti pirkt metālu skanošām mo-

nētām, to pierādīja kāds gadījums 17. gadusimtenī,

Elektriskā preču vilciena lokomiotive ar dzelzsrūdas vagoniem
uz pasaulē ziemeļiem vistuvāki atrodošās elektriskā dzelzs-

ceļa līnijas, kuŗa iet cauri lielajiem dzelzsrūdas laukiem pie
Gällivare's un Kiruna's, Zviedrijā.

kas noveda gandrīz līdz karam ar Dāniju-Norve-
ģiju, jo šīs zemes pretendēja uz toreiz atrastām

jaunām sudraba raktuvēm Nassfjāll'ā, kas atrodas
Kammes kalnos, un ko nekad sekmīgi neizmantoja.

Fāluna's-vara raktuves savu ziedu laiku piedzī-
voja 17. gadusimtenī, toreiz bij pasaules svarīgā-
kās vara raktuves, un devušas apmēram 40.000.000

tonnu rūdas, apmēram 432.000 tonnu vara ražai.

Toreiz vaļa vērtība bij augstāka, nekā dod tagadē-
jās cenas ar 500 miljonu kronu. Cik bagātas bij
šīs vara raktuves, to vairs nevar noteikt, bet neno-

liedzams, ka
vara procents bij ļoti augsts. Liekas,

vara raktuves sāka izmantot 13. g. s. vidū un tā

sasniedza savu galotni 17. gadusimtenī un 18. g. s.

sākumā. Šīs ratkuves bij tās, kas Zviedrijas politi-
skai pacelšanās līdz lielvalstij deva saimniecisko

mugurkaulu. Fāluna's vara kalnraktuves bij tās,
kas pirmā vietā finansēja Zviedrijas piedalīšanos
30-gadu karā. Bet jau 18. g. s. beigās un 19. g. s.

sākumā izmantošana samazinājās aiz pakāpeniskas
krājumu saraukšanās un aiz vara cenu stipras kri-

šanas 19. gadu simtenī, ko ļāva jaunatrastie vara

slāņi Amerikā. Tā Fāluna's nabagākās rūdas iz-

mantošana vairs neatmaksājās. Tagad Fāluna's

raktuves praktiski bezvērtīgas. Ja šie vara un

sudraba krājumi būtu palikuši neizlietoti līdz šai

dienai, tie nekad nebūtu devuši zemei tās vērtības,
ko deva senos laikos. To var konstatēt arī šo rak-

tuvju pakāpeniskā sašaurināšanā.

Citas vara raktuves, izņemot Fāluna's nav

daudz vērts, jo krājumi niecīgi. Zviedriju vairs

nevar pieskaitīt varu ražotājām zemēm. Varbūt,

ka jaunie vara slāņi Vāsterbotten'ā Zviedriju atkal

padarīs par tādu zemi.

vV

Viduszviedrijais dzelzs rūdu apstrādāšana iesā-

kusies priekš bOO gadiem un to izmantošana drīz

vien ieņēma svarīgu vietu blakus vara un sudraba

rūdām, bet mazliet vēlāk jau ieguva noteicošu lonui

Zviedrijas saimnieciskā dzīvē kopš 17. g. s. otrās

puses un 18. g. s. sākumā; tā piešķīra, Zviedrija l

kvalitātīvi un kvantitātīvi, gadu simteņiem ilgu he-

gemoniju visā pasaulē. Bij laiks, kad zināmos ga'

dos Vs līdz 40% visas pasaules dzelzs ražas piekrita
Zviedrijai. Dzelzs sastādīja arī svarīgāko eksporta
preci, kas visu 19. gadu simteni ierakstīja simtie* 11

miljonu kronu tirdzniecības bilanču aktīvā.
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Zviedrijas daibas taigātītas

Nav jāpiemirst, ka Zviedrijas lielisko kaln-

raktuvju attīstību visiem spēkiem veicināja agrākā
sapratīgā valsts vara. Kaut arī motīvi bija egoisti-
ski un izgāja uz nodokļu palielināšanu, tomēr jā-

atzīst, ka jau Gustavs Vasa saprata raktuvju lielo

nozīmi valstij un to veicināja, piešķirot kalnracē-

jiem kroņa mežus, ūdenskritumus bez atlīdzības,

Zviedrijas dzelzrūpniecības hegemonija nedi-

binājās tikai uz rūdas augstām īpašībām, bet uz

lielo mežu bagātīgo kurināmo materiālu. Var ap-

galvot, ka meži bij tie, kas ļāva pastāvēt Zviedrijas

dzelzrūpniecībai, vai, labāki sakot, ka tanī laikā,

kad mežus izlietoja tikai mājas vajadzībām, Zvie-

drija atrada tiem labāku un plašāku izlietošanu

dzelzrūpniecībā. Nav jāaizmirst, ka kokss un ak-

meņogle paņēma Zviedrijai hegemoniju dzelzrūp-
niecībā.

Zviedrijai nav priekšrocību pret ārzemēm

masu ražošanā, ievedot akmeņogles kā kurināmo,
lai uzturētu lielāku dzelzs rūpniecību. Viņas nā-

kotne dibināta uz augsta labuma ražojumiem, lieto-

jot kā kurināmo koka ogli. Ar to jau dzelzrūpnie-
cībā ierobežota,

levērojot mazo patēriņu vietējā tirgtt un aso

sacensību eksporta tirgos, kur jaunatrasti losforu

saturošās dzelzs rūdas slāņi Ziemeļafrikā ļauj mo-

dernai rūpniecībai, koncentrējoties uz mazāku

skaitu priekšmetu un izlietojot mazāk darba spēka,
un tā apstādināt Viduszviedrijā daudzas dzelzs rak-

tuves. Tas arī ir jauns solis uz priekšu «attīstībā»,

ka tagad var izmantot ar peļņu pat niecīga dzelzs

satura rūdu. Zemās algas un koka ogles lētās cenas

ļāva izlietot arī mazākos krājumus dzelzs rūdas un

izturēt cīņu pret lielajām agrākām akmeņogļu
kausētavu ražojumiem ārzemēs. Tagad Zviedrijai
pāri paliek aprobežots skaits raktuvju, kas ierī-

kotas lētākos laikos lētākai ražošanai, un ko vēl var

uzskatīt kā dabas bagātību.
Fosforu saturošu dzelzs rūdu raktuvēm šās vēr_

tības pārvērtēšana nav tik sajūtama, cik tām rak-

tuvēm, kas rok fosfora nabagās rūdas. Izskaidro

to, ka Zviedrijas augsta staura fosfora rūda vēl pār-

valda tirgu, jo tai nav sāncenšu, un ka Viduseiropas

dzelzrūpniecībā pieauguši pieprasījumi pēc bagā-

tas, fosforu saturošas dzelzs rūdas, Arī cenas nav

cietušas tik stipri, kā fosfora nabagām rūdām, salī-

dzinot ar priekškara cenām. Šādi apstākļi pievilka
fosfora bagātām rūdām plašus kapitālus, kas ļāva

pacelt ražošanu šīs šķiras raktuvēs, pretēji tam,

kas notika ar fosfora nabagām raktuvēm. Šinī šķira

Zviedrijas dabas bagātības paturējušas savu augsto
vērtību.

Norland'es rūdas lauku vēsture rada, cik atri

mainās dabas bagātību vērtība. Šīs raktuves bij

pazīstamas jau 18. gadusimteņa vidū, bet tas pilnīgi
atmeta aiz rūdas nederīgā satura un aiz grūtās satik-

smes. Pat 1880. gadā, kad jau bij uzsākta dzelzceļa

būve uz Gällivare, šo raktuvju vērtību turēja tik

zemu, ka to rūdu, kā nederīgu apstrādāšanai, sa-

bēra dzelzceļu dambjos. Kad 1903. gadā valstij
piedāvāja Kiruna's un Malmberget'as raktuves ar

toreizējām ierīcēm par 21 miljonu kronu, to uzska-

tīja par pārspīlētu un no tām atteicās. Pēc 6 ga-

diem valsts novērtēja šīs dabas bagātības uz 410,2

milj. kr. Un vēlākā novērtēšana tikai apstiprināja
šādu vērtību.

Šīs vērtības pārvērtēšanas notikums mūsu laika

liecina, ka dabas bagātību vērtība nepastāv pati par

sevi, bet to rada vai iznīcina techniskā un saimnie-

ciskā attīstība, kas tad arī izmantošanai sniedz va-

jadzīgos kapitālus. Jāslēdz, kaut arī mēs nebūtu

no piedzīvojumiem mācījušies, ka dabas bagātības
vērtība arī nākotnē var krist un celties. Lai novēr-

stu katru pārpratumu, jāuzsver, ka nav saredzami

cēloņi, kas tuvākā nākotnē pārvērtētu dabas bagā-
tību vērtību.

Kā jau stāstīts, rūdas ražojumiem, kopā ar

lauksaimniecību, piederēja pašas pirmās vietas

Zviedrijas saimnieciskā dzīvē, kurām pēdējā gadu
simteņa pusē piebiedro jās kokrūpniecība. Vairāk

nekā puse Zviedrijas eksporta ir koku materiāli.

Jau Hanzas laikos un it īpaši 17. gadu simtenī

pastāvēja ievērojami koku izvedumi, ko sastādīja
ozoli kuģu būvēm. Bet šis eksports bij tikai niecīga
daļa preču apmaiņā ar ārzemēm. Mežu iznīcinā-

šanu tad piekopa nevien dzelzrūpniecībā savām

koka ogļu vajadzībām, bet arī māju vajadzībām,
kurināmam un līdumu līšanai. Koku eksportu va-

rēja pacelt it īpaši 18. gadu simtenī, jo Anglijā
koku pieprasījums ļoti pieauga, bet koku eksportu
apturēja valsts aprobežojošie noteikumi, kā, pie-

mēram, aizliegums ārzemju kuģiem ieņemt atpa-
kaļkravu Zviedrijas ostās, noliegums norlandi-

skām pilsētām piekopt kuģniecību ārzemēs, izvedu

muitas etc. Napoleona kara laikos pienāca klāt

ienīstās muitas paaugstināšana Anglijā, tā kā arī

šo tirgu noslēdza. Tikai pēc muitas atcelšanas un,

zem saimnieciskā liberālisma mācību iespaida Zvie-

drijā, saistošo noteikumu anullēšanas Anglijā, koku

eksports ap 19. gadu simteņa vidu atkal paplašinā-
jās. Šo koku eksportu veicināja, ka toreiz Zvie-

drijā nometās kokrūpniecības lietpratēji — ārzem-

nieki ar plašiem kapitāliem.

Mežu saimniecība, kad tā necentās apmierināt

pašu māju un koka ogļu vajadzības dedzinātavām,

priekškara laikā bij ierīkota ražot kokus zāģēta-
vām. Kamēr 1809. g. koku eksports bij tikai 14,6%

no visa eksporta, pacēlās starp 1871. un 1875. ga-

diem uz 45% un nekad nav bijis zemāks par 40%.
Zāģētavas deva pašu lielāko ienākumu un tās arī

noteica augoša meža vērtību. Bez tam, patiesi,
Norlandes meži nebūtu sasnieguši pat to niecīgo
vērtību, ko maksāja mežu pircēji, kas cēla pirmos
koka apstrādāšanas uzņēmumus šinīs mežos. Meži,
kas stāvēja tālāk no apdzīvotām vietām, līdz tam

laikam neko nebij atmetuši.

Mežu ražošanas organizāciju tagad pārmaina.
Šī pārmaiņa iziet uz to, lai koku ražošanu piemē-

rotu nevis vairs zāģētam materiālam, bet cellulozlas

un papīra taisīšanai. Šāda pārmaiņa mežu kultū-

rā ir ļoti zīmīga dabas bagātību izmantošanā. Tādā

veidā iegūs lielākas koksnes masas īsākā laikā, dos

augošam mežam lielāku vērtību un saīsinās mežu

augšanas ilgums, kas veicinās kapitālu apgrozību,
io koksnes rūpniecība apmierinās ar daudz smal-

kākiem kokiem, nekā zāģētavas. Apgrozības īsais

laiks, kas atstāj uz ražotāju psicholoģiju savu

iespaidu, ir stiprs spēks. Tādas mežkopības sistē-

mas ilgums, kas pārsniedz cilvēka mūža parasto

gadu skaitu, nemudina parasto cilvēku gādāt par
mežu bagātību uzturēšanu un pacelšanu nākamām

paaudzēm.
lielākas nozīmes ir dabas bagātību pacelšana,

novēršot mājturībā izšķērdību. Tā izlieto mežu

vislielāko daļu. Zviedrijā mājturības patēriņu 1923.

g. novērtēja līdzīgu 54% eksportam apstrādāto
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materiālu. Jācenšas samazināt mājturības koku

šķiešana, uzlabojot dzīvojamo eku būvi un apkuri-

nāšanas ierīces. Jau lieli ietaupījumi dedzināma

malkā sasniegti pilsētas, salīdzinot ar laukiem, kur

mostas saprašana, ka uzturēt mežu krājumus ir

ienesīga rīcība. Visi apdomīgi ļaudis atzīst, ka

daudz jādara, taupot kurināmo malku.
_

Par Zviedrijas mežu vērtības maiņām dažādos

laikmetos var pastāstīt sekošo: Līdz Napoleona
kariem un pirms Zviedrijas valsts vara izdeva iero-

bežojošos noteikumus, kas kavēja Zviedrijas koku

eksportu, līdz šo noteikumu atcelšanai, mežu vēr-

tība bij gluži niecīga. Mežs, patiesībā, tad bij,_kas
tas vēl tagad ir tautas apziņā un likumdošana —

tikai lauksaimniecības piedevas. Pēc šī laika iestā-

jās pastāvīga vērtības celšanās līdz pasaules ka-

ram. Tad atkal nokrita mežu vērtība. Ar jau

minēto pārmaiņu mežu ražas sistēmā, var sagaidīt
atkal vērtības pieaugšanu.

Ūdens spēku, kā dabas bagātības, izlietošanai

jau sena vēsture. To nozīmi primitīvā rūpniecībā
rāda dzirnavu, dzelzs darbnīcu, zāģētavu un visu

spēka patērētāju uzņēmumu ceļš uz turieni, kur bij

ūdensspēks, pat j,a šāda vieta citādi bij nelabvēlīga.
Daudzas dzelzs darbnīcas ierīkoja vietas, ja ieguva
kaut niecīgu ūdens spēku. Rūdas veda zirgu vilk-

tos ratos no raktuves uz darbnīcu daudzas jūdzes,
un dzelzi veda vēl tālāk uz ostu. Lai iegūtu dzinēj-
spēku Viduszviedrijas kalnraktuvēm, izraka garus

un dārgus kanālus, pa kuriem mazāko upīšu ūde-

ņus novadīja uz ūdens ratu.

Ūdens spēka nozīme kopš tā laika ieguvusi
daudz lielāku svaru, kad technika sāka to izlietot

elektriskās enerģijas ražošanai un iemācījās pār-
vest šo enerģiju uz lielākiem attālumiem. Tā tikai

ūdenī gulošie dabas spēki ieguva savu īpatnējo
vērtību. Agrāk lieli ūdens spēka krājumi bij maz-

vērtīgāki, nekā mazs ūdens kritums, apmierinot
vietējo spēku vajadzību, jo mazam spēka avotam
parasti bij pārākums, kā to spēja vieglāk uzbūvēt.

Kad iesākās šo darbas spēku izlietošana, tad

Zviedrijā radās nožēlojams stāvoklis, jo valsts liku-

mīgā ceļā piesavinājās īpašuma tiesības uz lielu
skaitu ūdens krituimu, un tā kādu gadu desmitu
radija ipašuma tiesībās nedrošību. Valsts tā stipri
nokavēja ūdens spēku izlietošanu. Saimnieciskie
zaudējumi cēlās daudzus gadus, apturot ražas pa-
celšanu rūpniecībā, ko ļautu lētais ūdens spēks.
Valdības rīcība zaudēja ūdens spēku un lielāku
rūpniecību. Kad ūdens būves sākās, bij daudz
dārgāki laiki. Ja varētu konstatēt skaitļos, ko zeme

zaudēja kapitāla, izradītos lielāka summa, nekā
nabas bagātību vērtība, ko valsts, ar ļoti šaubī-
giem procesiem, mēģināja noraut dažiem pilsoņiem.

Visam dabas bagātībām patiesi, kā vērtība sa-
stāda galveno daļu izmantošanas izdevumos, kas
ari parādās ūdens spēkā. Tomēr ir starpība ar

citam dabas bagātībām, jo ūdens spēkā nav ietverti
nesi izdevumi par ražojumu, bet gan izdevumi par
ražošanas aparāta uzbūvi. Tas ir izšķirošs jautā-
jums attiecība uz peļņas procentu, kas uzliekams
katrai ražotai enerģijas vienībai. Tā kā ūdens kri-
tumu izbūve pec kara ir vairāk pacēlusies ražā,
neka pacelies vispārīgais cenu līmenis, tad spēka
cena nav paspējusi pacelties tādā samēra, un iznā-

kums ir, ka agrāk uzbūvēto mazāko ūdens kritumu

dabas bagātība šodien ir daudz mazāka, nekā priekš
kara. Daudzos gadījumos vērtība pat izgaistu, ja
izbūvi izdarītu ar šīs dienas izdevumiem. Uzņē-
mumi vairs nevarētu segt izbūves izdevumus, jo tie

nerentētos. Tas nozīmē, ja tas būtu noticis agrāk,
būtu glābta dabas bagātību vērtība.

Nav tālu diena, kad elektriskās līnijas, līdzīgi
dzelzceļu līnijām, apvienos svarīgākos enerģijas
centrus. Tā dabas bagātības izdalīs pilnīgāki visā

zemē. Tā kā elektrības ražošanas laiku maksi-

mums un minimums iestājas dažādās stundās kā tas

dabīgi spēka izlietošanā, un mainās arī patērētā ju
spēka vajadzības dažādās vietās, tad vispārīga
elektrības transmisijas sistēma radītu iespēju visā

zemē vienmērīgāk piegādāt elektrisko enerģiju
visām vajadzībām, novēršot enerģijas pārpali-
kumus un trūkumus. Tā ietaupītu daudz elektrī-

bas, kas to palētinātu. Nav arī jāaizmirst, ka trans-

misijas pāri tūkstošiem kilometru, piemēram, no

Norlandes ūdens kritumiem līdz spēka patērētā-
jiem apgabaliem, izmaksātu tik daudz, tā kā tālas

elektrības transmisijas drīza ievešana nav pare-
dzama. Ir tautsaimnieciska kļūda, nepadomāt
par spēka avotu apvienošanas iespēju, ceļot lielākas
spēka stacijas un velkot tālāk vadus. Tādi savie-

nojumi vispārīgi paceļ atsevišķu spēka avotu vēr-

tību. Ar to paceļ nacionālā īpašumā vērtību, vai-

rojot kārtīgu, izlīdzinātu patēriņu, kas pavairo
ieņēmumus.

Jau aizrādīts, ka elektrības cena nav sekojusi
astoņos pēdējos gados visu citu preču cenu celša-
nai. Zemas cenas notur citi avoti, dodot lētu sil-

tumu. Kā augstākā robeža cenu normēšanai noder

cieto un šķidro kurināmo vielu ražotās enerģijas
cena dzīšanai un apgaismošanai. Šo kurināmo ce-

nas parasti krītošās aiz pastāvīgiem techniskiem

uzlabojumiem spēka radīšanas laukā, šai attīstī-

bai gals nav saredzams.

Spēka lietošanas citā šķirā pieder tie, kas ņem
elektrību elektro-ķīmiskiem un citiem tādiem no-

lūkiem. Šeit siltums nav sāncensis, kas Zviedrijā
spētu pietiekoši lēti sacensties ar elektrību minē-

tiem nolūkiem. Šeit cenu noteic tas, ko tādas rūp-
niecības var maksāt par spēku, kas parasti sastāda

to budžetā vislielākos izdevumus, jauniem uzņē-
mumiem, kas strādā ar agrāki un lētāki uzbūvētu

spēka staciju spēku savā zemē vai ārzemēs. Elek-

tro-ķīmiskā rūpniecībā izlietoto spēka cenu Zvied-

rijā noteic patiesībā cenas Norvēģijā, Francijā, Itā-

lijā un citās ūdens spēku zemēs.

Ūdens spēku attīstība izdarījusi lielas pārmai-
ņas saimnieciskos apstākļos. Primitīvos rūpnie-
ciskos apstākļos tikai maziem un viegli uzbūvēja-
miem ūdens spēkiem bij vērtība, bet vēlākā laikā

šādas iestādes zaudēja visu vai lielāko ciaju savas

vērtības. Lielie ūdens kritumi, kam agrāk nebij
vairāk vērtības, kā mazajiem ūdens kritumiem,
kas sedza vietējās vajadzības, ar elektriskās rūp-
niecības attīstību ieguva milzu vērtību kā dabas

bagātību izlietotāji, ko noteic spēka apmēri un

izbūves izdevumi.

Sverige —
Lettland
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Dr. Alfr. Bīlmans

Zviedrijas ģeogrāfiskais apraksts.

Tagadējā Zviedrija, ar kuru mūs saista kā vē-

sturiskas, tā arī kultūrālas saites, ieņem
Skandināvijas pussalas lielāko daļu (ap

58%) un ir apmēram 448,000 kv. km liela. Zviedri-

jas robežas (7624 km) stiepjas pa lielākai daļai gar

jūru: Baltijas jūras līci, Baltijas jūru, öresundu,

Kategatu un Skageraku un tikai no Somijas un

Norvēģijas to atdala zemes robeža. Zviedrijas-

Norveģijas robeža (1657 km gara) vijas gar dabīgo

Kjölenas kalna grēdu un Zviedrijas-Somi jas (536

km) — gar Köngämä, Muonio un Torneo upēm.
No visas Skandināvijas pussalas 8 milj. iedzīvotā-

jiem — apmēram 5,6 miljoni dzīvo Zviedrijā, — tā

tad samērā Zviedrija tomēr vēl ir maz apdzīvota
(uz 1 km — 12,5 cilv.), lai gan Zviedrijas dienvidus

daļā, t. s. «Skone» (no kurienes arī cēlies nosau-

kums Skandināvija un kura uzskatāma arī par vis-

auglīgāko Zviedrijas daļu ar augsti attīstītu lauk-

saimniecību), iedzīvotāju skaita ziņā daudz neko

neatšķiras no citām Centrāleiropas zemēm. Zvie-

drija sadalās trīs lielākos apgabalos — Götaland,

Svealand un Norrland un 25 administrātīvos apriņ-

ķos — «Lānos», kuri kādreiz pat bij neatkarīgi, kā

p. piem., Upsala, Södermanland, Kalmar, Gottland,

Värmland, Örebro, Kopparberg, Jämtland (kuru

apdzīvo lapi), Västerbotten, Norrbotten (kur mīt

ap 25.000 somu) u. c. Lielu daļu Zviedrijas teri-

torijas (apm. 9100 kv. km) ieņem lielie ezeri: Vä-

nern (5.546 kv. km), Väthern, Mälaren, Hjälmaren,
kas tomēr arī noder kā satiksmes ceļi un izmanto-

jami t. s. «balto ogļu» ražošanai. Zviedrijā ir diez-

gan daudz apdzīvotu vietu, ap 97 pilsētu un miestu,

no kurām lielākā — galvas pilsēta Stokholma (ar

375.000 iedz.), Göteborga (apm. 200.000 iedz.), Mal-

mö, Kalmara, Karlskrona, Falun, Visby (uz Gotlan-

des salas) Trelleborga v. t. t. Zviedrijas iedzīvo-

tāju skaits pieaug pakāpeniski līdz ar
saimnieci-

skās dzīves uzplaukšanu. Atzīmējams, ka pec 1751.

g. tautu skaitīšanas Zviedrijā vēl bij tikai 1.802.375

iedzīvotāju, bet jau 1865. g. 4.114.141 un 1912. g. —

5.604.192. Zināms procents arī izceļo, bet tomēr

gada pieaugums iztaisa ap 10—11%. Zviedrija, tā-

pat kā vispār Eiropā, sieviešu ir vairāk neka vīrie-

šu: uz 1000 vīriešiem — 1045 sievietes.

Kā jau aizrādīts, Zviedrija ir dienvidos vairāk

apdzīvota un tur atrodas arī vairāk pilsētu, bet aug-
stāk uz ziemeļiem apdzīvotas vietas paliek retākas,
toties kalni un meži biežāki., Par to dienvidos stiep-
jas auglīgs līdzenums, ar trekniem labības un su-

kurbiešu laukiem, skaistiem lapu mežiem, bagātām
pilīm, turīgiem zemniekiem, glītām pilsētām un

ciematiem; tur kūp daudz skursteņu un ostas pilnas
kuģu mastiem. Vairāk uz ziemeļiem turpretim at-

rodami plaši purvu klajumi, bet arī raktuves,

dzelzslietuves, zivīm bagāti ezeri, skuju meži, ak-

meņaini lauki, retākas paliek koka ēkas un no baļ-
ķiem celtie šķūņi. Un atkal vēl ziemeļāk stiepjas
bezgala plaši kūdras purvi, nabadzīgie kartupeļu
lauki, vājie rudzi un auzas, bet pretī raugās drūmie

meži, traucas straujās kalnu upes, pa kurām plū-
dina enkurnieki kokus un pie kuru grīvām šķind
daudzas koku zāģētavas. No turienes ved uz dien-

vidiem bezgala garus vilcienus ar rūdu, oglēm, ko-

kiem. Bet pašos ziemeļos sastopami arī klejotāji
lapi (no mongoļu cilts) ar savām ādas teltīm un

briežu pajūgiem. Tomēr lapi jau kopš 1739. gada
bauda skolas, jau 1755. gadā viņu valodā iznāk pat
avīzes un iespiestais daudzas grāmatas. Civilizācija
arī šeit ar zviedru palīdzību iet savu uzvaras ceļu.

Mūsu dzejnieks K. īeviņš, (skat. ats. rakstu),
kas ilgāku laiku nodzīvojis Zviedrijā, ap-
raksta Zviedrijas dabas skaistumus šā: «Zviedrijā
mēs varam redzēt visskaistākās un plašākās šķēras,
dažus no lielākiem Eiropas ezeriem, varenākajiem

ūdenskritumiem, augstākiem kalniem un arī mūžī-

gos Laplandes mežus un pusnakts sauli.»

Stokholma ievērojama ar savām šķērām,
kas guļ starp viņu un jūru 30—50 kilometru platā
joslā un izstiepjas vairāk simtu kilometru garumā

gar visu piekrasti. Uz vakariem
no Stokholmas

guļ milzīgais Melara ezers, tāpat pilns ar salām —

šķērām, kas maigākas, idiliskākas, nekā jūras

šķēras. Slavenā Götas kanāla ceļš savieno Stok-

holmu ar Göteborgu. Viņu skaita par vienu ne-

skaistākiem ūdensceļiem pasaulē. Viņš iet cauri

vispirms Melara ezeram, tad jūras šķērām, tad

auglīgiem Viduszviedrijas līdzenumiem, lielajiem

Vetterna un Venerna ezeriem, garām Trollhāttas

ūdenskritumiem un tad Götas upi cauri klinšaina-

jai Zviedrijas vakara piekrastei, līdz ieiet Kate-

gātā.
Ja dodamies no Stokholmas uz vakariem pa

dzelzceļu, tad vispirms nonākam idillisku ezeru,

vecu bruņinieku muižām un pilīm pilnajā Söder-

manland ē. Tad krustojam Zviedrijas dzelzs rudas

apgabalu — Bergslagenu un beidzot nonākam dzej-

nieku apdziedātajā Vermlandē — Zelmas Lagerlöf

(Nobeļa prēmijas laureāte) un citu lielu zviedru

rakstnieku dzimtenē. Viņā iestiepjas Norvēģijas
kalnu nozares, apaugušas ar mūža mežu — un lejas

smaida ezeri un lokās un šņāc upes.

Jā gribam redzēt varenāku un lieliskāku dabu,

tad mums jādodas uz ziemeļiem. Nonākam Da-

larnā, kuras sirds ir lielais zilais Siljana ezers. Aiz

viņa jau zilojas mums pretim arvienu augstākas un

augstākas kalnu rindas. Aiz viņām ir jau Norvē-

ģija. Turpinādami no Dalarnas ceļu vēl vairāk uz

ziemeļiem, braucam cauri mežonīga daiļuma, miera

un vientulības pilniem apgabaliem, — ar mūžīgu
mežu apaugušām granīta augstienēm, līdz beidzot



Latvija — Zviedrija

76

nonākam Jāmtlandē, kurā šņāc milzīgās ziemeļu

upes, vareni ūdenskritumi un paceļas līdz 5 tūkst,

pēdu augsti kalni. Viņos mēs varam baudīt Alpu
skaistumu un spožās krāsas. Dodamies vēl augstāk

uz ziemeļiem, nonākam pusnakts saules zemē —

Laplandē, kurā paceļas pats varenākais Zviedrijas

kalns — Kebnekaise, 7 tūkst, pēdu augstuma un

mirdz lielais brīnišķais Torneträsk ezers. Šis

mūžības apdvestais skaistums ir tik īpatnējs, ka

viņš nav redzams un baudāms kaut kur citur. To

atzinuši daudzi ceļotāji, kas redzē-

juši gandrīz visas skaistākas un ievē-

rojamākās zemes.

Zviedrijas vakarpiekraste, kas

stiepjas gar Kategatu, pilna tāpat sa-

vāda īpatnēja skaistuma. Tur savie-

nojies jūras, kailu granītu, klinšu,

auglīgu zāļu leju un lauku skai-

stums vienā krāšņā akordā, kurš se-

višķi mūs pārsteidz ar savu skaņu

pilnumu un svaigumu, dažādību».

Un kāda Zviedrijas daba — tādi

ļaudis. Dzelzceļa stacijās, no pašiem
dienvidiem līdz ziemeļiem —- Stok-

holmai — sastopams mistrojums no

elegenti ģērbtiem kungiem un dā-

mām un saulē nodegušiem zemkop-
jiem, amatniekiem, strādniekiem. Zie-

meļos viscaur dzīvo spēcīga tauta,

stalti auguši zemnieki un zemnieces

ar brīnišķīgi baltiem zobiem, kurus

jau tautas skolās kopj zobu ārsti. Da-

lekarlijā vēl valkā skaistos raibos

zviedru tautas apģērbus. Bet Somi-

jas robežu tuvumā — jau atkal cita

tauta — tumšmatainie somi ar izteik-

smīgiem austrumu tipiem Par šo mi-

strojumu nav ko brīnēties, jo Zvie-

drija izpletušies jo plaši pa visu Skan-

dināvijas pussalu un no dienvidiem

līdz pašiem ziemeļiem velkas 1400 km

garumā pa taisno līniju, bet platumā
ieņem 400 klm. Atkarībā no tā arī

atrodas iedzīvotāju dažādā nodar-

bošanās. Tā piem., pašos ziemeļos at-

rodamas vietas ar ļoti zemu gada tem-

P at zem nulles, bet tur-

pat, tuvāk pie Golfštroma atkal ar

siltāku klimatu — pat + 7° pēc Cel-

sija. Par to vasaras saule jo karsti

silda šo ziemeļu zemi un briedina šos

mūžīgos laukus. Bet arī ziema ir še

vajadzīga, jo lielākā daļa iedzīvotā-

ju nodarbojas ar meža rūpniecību un

tamdēļ arī priecājas par labu sniegu
un labu salu, kas ļauj izvest nocir-

stos kokus no mūža mežiem, kuri ie-

ņem ap 54% visas Zviedrijas terri-

torijas. Jāatzīmē, ka ziemeļos katram

zemniekam ir savs lielāks vai mazāks
meža gabals, kurš neražas laikā «iz-
balansē» zemkopja budžetu. Citi at-
kal nodarbojas ar rūdas rakša-
nu un meklē peļņu jaunatvērtās
fabrikas, kas sāk celties saka-

ra ar ūdensspēka izmantošanu.

Šeit atzīmējamas Zviedrijas lielās rūdu bagātības,
kas aprēķinātas uz 750 milj. tonnu un atrodas

Norlandes kalnu grēdās, Norbergā, Dannemorā,
Vārmlandē un Daīekarli jā„ Šeit zemē rod dzelzi,

kaparu, sudrabu un turpat blakus straujo kalnu

upes dzinējspēkam un tuvumā briest lielie priežu
meži; tā tad viss dots, lai attīstītos plašos apmēros
metāla rūpniecība, papīra rūpniecība un koka ap-
strādāšana.

Rūpniecība sevišķi uzplaukusi oglēm bagātā
(300 milj. tonnu) Gotalandē un šeit atrodami veseli
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apgabali, kur attīstījušās tekstilrūpniecība, džutas,
linu un kokvilnas vērptuves; sevišķi daudzas celu-
lozes un papīra fabrikas sastopamas slavenās Göte-
borgas ostas tuvumā. Te atrodas arī pazīstamā
Jönköppingas sērkociņu fabrika, Trollhāttanas un

Matulas mašīnfabrikas, lielgaballietuve Finspāng'a
un ieroču fabrika

— Motalā. Zviedrija izved arī
labu daudzumu dažādu akmeņu: granītu, smilšu

akmeņus un taml. Arī Latvijā pazīstami Zviedri-
jas bruģa akmeņi no Örebro. Gar jūrmalu, pie
ezeru un upju krastiem (Blekingā, Hällande, Bo-

huslāna) atkal velkas garam strīpām zvejnieku cie-
mati, miestiņi un pilsētiņas, kur iedzīvotāji jau
kopš seniem laikiem nodarbojas ar izdevīgo siļķu,
lašu, reņģu un citu zivju zveju. Vasarā šie

zvejnieku ciemati pārvēršas par kūrortiem, kurus
pārpilda pēc atpūtas kārā pilsētas publika. Tā p.,
Stokholmas tuvumā un apkārtnē vien ir ap 50 va-

sarnīcu vietu. Arī pie Skagerak'a no Särö

līdz Strömstad viss krasts noder atpūtas vietām.

Vispāri dienvidos dzīve ir daudz rosīgāka nekā
Viduszviedrijā un ziemeļos. Te atrodas visvairāk

pilsētu, to starpā: Malmö, Landskorona un Helsing-
borga ar savām pazīstamām kuģu būvētavām, seno

ostu un lielo eksportrūpniecību. Šeit arī radušies
slavenie lopkopības centri., Bet cik tas nav savādi
— ganības ieņem tikai 3% no visas Zviedrijas teri-

torijas, jo lopu barībai lieto vairāk spēkbarību.
Arī zemkopībai noderīgās zemes ir tikai ap 37.000

km, tā tad arī ap 9% vien no visa Zviedrijas pla-
tuma, bet lauksaimniecība tomēr attīstīta priekš-
zīmīgi, it sevišķi sēklu audzēšana un sukura ražo-

šana. Šeit jāatzīmē, ka visvisumā Zviedrija tomēr

ir zemnieku valsts un liels vairums iedzīvotāju pār-
tiek no lauksaimniecības. Zviedrija ir arī tipiska
mazsaimniecību zeme; viņā pavisam skaitā 498.548

mazsaimniecības, no kurām līdz 2 ha lielas saim-

niecības pieder 79.738 īpašniekiem (pēc 1912. gadā
statistikas) un 9.229 rentniekiem. No 2—29 ha lie-

las pieder jau 199.912 īpašniekiem un 30.565 rent-

niekiem; no 80 līdz 100 ha — 22.677 īpašniekiem
un 10.512 rentniekiem. Pāri par 100 lielas saimnie-

cības pieder 2.046 īpašniekiem un 1.117 rentnie-

kiem. Tādā kārtā Zviedrijā nav nekādu spilgtu
nesaskaņu zemes īpašuma dēļ, un nav arī atroda-

mas tādas asas sociālas nesaskaņas, kā piem., citās

Eiropas zemēs ar pārāk attīstītu rūpniecību. Arī

sociālā apgāde Zviedrijā labi nostādīta un skaita

pavisam 4259 sociālas iestādes, t. s. nabagu koloniju

ir 489, darba māju — 34, nabagu māju — 1432;
bērnu patversmju — 28 un 2276 nabagu mājas pa-

gastos. Arī
par defektīviem skolēniem Zviedrijā

daudz gādāts, tā piem., ir nodibināts pietiekošs
skaits kurlo, mēmo, neredzīgo, defektīvo bērnu un

mazgadīgo noziedznieku skolu. Skolas pa lielākai

daļai uztur komunālas iestādes un vispār Zviedrijā
komunālsaimniecība ir priekšzīmīgi nostādīta, it

sevišķi lielās pilsētās. Pašvaldības pārzin arī ce-

ļus, kas Zviedrijā ārkārtīgi labi un atstāj «svēt-

dienas» iespaidu glītuma ziņā. Arī dzelzceļu ir

daudz (ap 15.000 km) un ūdensceļu pat 25.000 km.

Vispāri konstatē, ka Zviedrija atstāj augsti civili-

zētas un kulturālas zemes iespaidu. Kā zīmīgs šai

ziņā fakts, kas raksturo zviedru attīstību, atzīmē-

jams, ka sievietēm jau 1858. g. tika piešķirtas vēlē-

šanu tiesības.

Beidzot atliktos vēl raksturot pašus zviedrus.

Zviedri atstāj veselīgu iespaidu un viņiem ir arī

veselīgi pasaules uzskati. Jau kopš gadu simteņiem
Zviedrijā zemnieks ieguvis saimniecisku un politi-
sku neatkarību, un no zemniekiem Zviedrijā pat
cēlušies karaļi (karaļi no Vazās cilts, kuri savā ģēr-
bonī lietoja rudzu kūli) — tā tad arī saprotams
Zviedrijas zemnieka pašlepnums. Lielu lomu šeit

spēlē arī pastāvīgā satiksme ar civilizētām kaimiņu
zemēm jau kopš 1000 gadiem. Šī satiksme atļāva
zviedriem iegūt arī kulturālā ziņā daudz ko no

citiem, radīja viņos arī drosmi, jo zviedri devās

tālos ceļojumos un pāri jūrai, uz svešām zemēm.

Tā radās arī novērošanas un uzņēmības spējas.
Zviedrijā nepastāv antagonisms starp pilsētu un

lauku iedzīvotājiem. Turpretim laucinieki bauda

uzturas un dzīvokļu ziņā pat dažas priekšrocības;
par to pilsētnieki ir sabiedriskāki un kustīgāki, bet

arī ļoti izpildīgi un uzticīgi.
Kā interesants novērojums atzīmējams tas ap-

stāklis, ka zviedru mācīto un turīgo pilsētnieku ap-

rindas tiecas tagad uz angļu un franču kultūras

pusi un labi pārvalda šīs valodas, lai gan dienvidos

sajūtams vēl stiprs vācu iespaids. Zviedrijas iedzī-

votāji ir strādīgi, taupīgi, pieticīgi un tā gadiem
savākuši arī lielas materiālas bagātības. Pietiek

ieiet zemnieku mājās, lai tūlīt pārliecinātos par

viņu turību un tīrību. Elektrība jau sen apgaismo

zviedru zemnieku mājas, uz rakstāma galda

telefons, ūdeni piegādā pumpis v. t. t. Viscaur

Zviedrijā nomanāma ari augsta techniskā kultūra.

Kuģniecības sabiedrības A/S. Nordstjeman motorkuģis "Axel Johnson", tonnaža 7200 t.

Zviedrijas ģeogrāfiskais stāvoklis
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Martin Andersén,

Latvijas konsuls Stokholmā

Daudzapsološs
virsraksts. Rodas jautājums,

vai šis raksts ir domāts kā rokas grāmata

ceļotājiem, vai kā vienkāršs skaistu vietu

savirknējums, kādas Zviedrijā ir atrodamas.

Ja, man liekas, vidus ceļš būs še tas labākais,

o ja mēs kādu zemi gribam mācīties pazīt un baudīt,

ā mums pāredz pašiem savām acīm un tā jāuzņem
ievī iespaidi, varbūt varētu teikt, dvēseles fotografi-

as. Protams visiem pa prātam nevar izdarīt, viens

redzēt to un otrs to, un nepietiktu vairāku sē-

umu, lai visu, kas ir skaists, kaut pavirši aprakstītu,

rādēļ es tikai dažu ko gribu uzsvērt, kas, kā man lie-

cas, atstās iespaidu uz ārzemnieka sirdi, un šīs rindas

ai top it kā par estētisku ceļa rādītāju pa zviedru

;emi.

Vispirms, runājot par Zviedrijas dabu, jāsaka,
;a tā apvieno sevī tik daudz dažādību, kā gandrīz

rarētu runāt par dažādām zemēm. Kaut kur tomēr

r jāiesāk, un tā es iesākšu ar rietumu krastu. Bo-

luslēna (Bohuslän), ar savām vētras un viļņu ap-

kalotām kailām klinšu salām, saviem zvejnieku cie-

niem, kuri līdz ar to ir peldvietas, savām klintīm,
:urās saules atspīdumi rada krāsu spēli, ir milzīgs
)retstats Stokholmas šērām, tūkstoš lielākām un ma-

ākām salām, priedēm un eglēm apaugušām, kuģu
[n laivu atdzīvinātām, stokholmiešu vasaras villām

erobežotām. Abās ainās mīt burvīgs spēks, kurš

saules lēktā vai rietā un gaišā mēneša naktī atstāj
neizdzēšamu iespaidu, šo abu kontrastu dēļ mēs to-

mēr neaizmirsīsim Norrlandes piekrasti ar upju grī-

vām, kuras apaugušas skuju mežiem,, un smilšaino,
lēzeno Dienvidzviedrijas piekrasti. Arī tām ir savi

nopelni Zviedrijas robežu joslā, arī tās pieder pie pir-

mām ainām, kādas ierauga ārzemnieka Nu, kas tad

slēpjas aiz šiem krastiem? Ja, kā jau es teicu no

sākuma, daudz kas skaists — to jūs redzēsiet paši,
kad jūs kādreiz apmeklēsiet Zviedriju.

Es varu tikai uzskaitīt, un īsais apraksts nav

nekas, salīdzinot ar tiešamību. Man liekas, kā zviedru

dabas ainavu dārgakmens, virspirms būtu minama

Dalarna. Izskats no Kāringberg'a (čāringberj —

Veceņu kalns) pie Lēksandas pār Dolarnas tuvākiem

mežu novadiem, Dālupi ar viņas izlocīto ūdeņu lentu

un Siljanezeru, droši vien, pieder pie krāšņākiem un

varenākiem iespaidiem, kādus Zviedrija var dot. Ja

mēs pie tam kādā svētdienā noraugamies zem-

niekos, kā viņi dodas uz baznīcu, tērpušies dažādo no-

vadu apģērbos, ierazdamies no visām pusēm savās

garās baznīcas laivās, tad mums liekas, ka mēs dzī-

vojam citā laikmetā un nevis mūsu dienu trauksmīgā
mašīnu pasaulē. Liels pretstats ir Dienvidzviedrijas
šonena ar saviem lēzeniem pakalniem, kur redz tikai

tīrumus, salmiem jumtas zemnieku mājas un greznas

muižas, kur vasarā viļņo viena vienīga labības jūra,

Skaistā Zviedrija.

Vecie muitas nami Stokholmas ostā.
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kurā baltās mājas ir kā salas. Majestātisks miers

un zemes svētība guļ pār šo zemi. Un ziemeļos atkal

Norrlandē ar saviem mūža mežiem un dziļām upju

ielejām, pa kurām plūst straujie ūdeņi ar savām

vērpatām. Viduszviedrijā turpretim ziedošā öster-

götlande (Austrumgotzeme) un Södermanlande ar

neskaitāmām muižām un vēsturiskām pilīm, maziem

un lieliem ezeriem bagāta, kuri dabai piešķir īpatnēju

noskaņu. Augstu ziemeļos Laplande ar saviem kai-

liem kalniem un nabadzīgo dabu ir it kā piemērota
novadu tautas dzīvei. Vispār, brīnišķīgi skaists zie-

mas sporta apgabals. Tālāk, Zviedrijas dienvidrie-

tumos Västergötlandes (Rdetumgotzemes) vēsturiski

pazīstamais apvidus. Bet Västergötlande ir ievēro-

jama nevien ar savu vēsturisko pagātni. Ja uzkāpj
Kinnekulla kalnā un noraugās uz tuvāko apkārtni ar

Vätternezeru un Visinga salu, pār veco Läckö pili un

Visinga salas baznīcu un ļauj dabai uz sirdi runāt,
tad ir diezgan redzēts, lai paturētu neaizmirstamu

iespaidu. Lēnām, bet tomēr beidzot, esmu nonācis

pie Zviedrijas pērles, Vārmlandes. Ir grūti pateikt,

kas ir skaistāks, Klārupe ar savu ieleju, vai Friksa

ieleja ar saviem ezeriem un izskatu no Ränne kalna.

Tā ir Zelmas Lagerlef dzimtene un šī apvida elpa
dveš no viņas grāmatām. Vēl otram pasaulslavenam

Zviedrijas dēlam še ir dzimtene, izgudrotājam Džo-

nam Eriksonam (John Ericsson).
Līdzšim es esmu runājis tikai vienīgi par dabu,

tagad es gribu teikt vēl dažus vārdus par Zviedrijas

pilsētām. Arī še varētu sarakstīt veselus sējumus,

bet jāpietiek ar mazumu. Kad Stokholmā saulainā

dienā uzkāpj dienvidu daļā un nostājas visaugstākā

vietā uz ielas, kura ved augstu gar ostmalu, tad redz

Stokholmu savā priekšā, ziemeļu Venēciju uz salām,

ar smailiem torņiem un cēlām būvēm, galvas pilsētu,
kura ir šādas zemes cienīga un kurai līdzīgas skai-

stuma- un vietas ziņā nav Skandināvijā. Nekas ne-

var dot lielāku svabadības sajūtu un stiprāku ie-

spaidu, kā tāds brīvs izskats. Göteborgas, valsts

otras pilsētas, osta ir Zviedrijas dzīvības pulss. Gan

ostu nav vajadzīgs apzīmēt tieši par skaistu, bet pa-

cilājošs skats ir noraudzīties rosībā un kustībā un pie

tam domāt, ka še atrodas Zviedrijas vārti uz pasau-

les jūru. Es tagad izvēlēšos citu ainu. Kad jūs
skaidrā un mierīgā pavasara vakarā saulei rietot uz

Mālara tvaikoņa, tuvojaties vecajai Strāngnās'as pil-
sētai pie Mālara ezera, kura spoguļojas mierīgos ūde-

ņos, tad jūs jūtaties Dievam pateicību parādā, kurš

radījis tik brīnišķīgi mierīgu un piemīlīgu ainu. Tā-

lāk divas cienījamas universitātes pilsētas, Upsala un

Lunda, sāncenses no laika gala un vēl tagad, nozīmes

un skaistuma ziņā. Beidzot vēl Kalmara ar savu pili,
kura izskatās ļoti jauki no jūras puses, Visbija uz

Gotlandes ar savām vecām baznīcām un saviem za-

ļiem stīgaugiem noaugušiem pilsētas mūriem, Faluna

ar savām vecām, interesantām raktuvēm. Es varētu

minēt vēl daudz pilsētu, bet man trūkst vietas, lai es

visas tās pienācīgi varētu aprakstīt.
šī apcerējuma beigās vēl dažus vārdus par rūp-

niecības celtnēm, jo arī tās var atstāt varenu iespaidu,
kā cilvēka papildinājums jaunlaiku technikā. Tā pie-

mēram, ceļā no Stokholmas uz Göteborgu caur Gö-

teborgas kanālu, kuru tiešām ir vērts redzēt un kurš

pats par sevi jau ir vesels piedzīvojums, redz Troll-

hāttanas spēka staciju, kur daļu no varenā ūdens

krituma pārvērš elektrībā, vai Stora Kopparbergs

Bergslag A.-G. Falunā (lielo Kaparkalnes kalnrūpnie-
cības A-S.) un Domnarvetas milzu pasākumu. Un

kur tad vēl Norrlandes koku zāģētavas un cellulozes

fabrikas. Viss tas ir augstākā mērā interesants un

rada neizdzēšamu iespaidu.
Es beidzu tagad un vēl reiz piezīmēju, ka šīs

rindas ir tikai ziedu izlase, kurā daudz kas trūkst.

Disci. Vajag vēlēties, lai ko sasniegtu. Nāc,

skaties skaties pats, latvju draugs, un tu nebūsi

vīlies.

Skats no Skuruzunda tilta uz dienvidiem.
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Kārlis Ieviņš

Runājot par Latvijas un Zviedrijas kulturā-

liem sakariem senatnē, mums jāsaprot to

tautu savstarpējie sakari, kuras dzīvoja
šinī un viņā pusē Baltijas jūrai — tagadējā Latvijā

un Zviedrijā. Varbūt, ka šie sakari jau bija sāku-

šies jaunākā akmens jeb neolitiskā laikmetā —

varbūt jau tūdaļ pēc tās dienas, kad cilvēks viņā

vai šinī pusē jūrai bija palicis pietiekoši drošsir-

dīgs un uzņēmīgs, lai pārbrauktu to savā kuģī. Bet

tikai bronzas laikmets dod mums drošākus pierā-

dījumus. Šī laikmeta izrakumi Baltijā gan ļoti

trūcīgi, tomēr tie nedaudzie bronzas šķēpu gali,
kalti, naži, kas atrasti Kurzemē un Vidzemē, no

rāda, kā tautas, kas šeit dzīvojušas, uzturējušas
sakarus ar Zviedriju, kur bronzas rūpniecība bija

uzplaukusi jau priekš kādiem 3000 gadiem. Tā tad

varam pieņemt, ka jau toreiz Kurzemes un Vidze-

mes iedzīvotāji saņēmuši bronzas ieročus, rotas lie-

tas un darba rīkus no Zviedrijas, ieveduši no turie-

nes preces, saprotams, dodami pretī arī savas.

Toreiz vēl latviešu senču Vidzemē nebija,
viņi ienāca, kā pieņemts domāt, tikai tur pēc Kri-

stus. Līdz tam laikam baltu tautas mitušas visvai-

rāk ap Nemuna upi. Bet arī tur viņas būs nākušas

dzīvos sakaros ar skandinā-
viešu kultūru. Gotu vēstur-

nieks Jornands stāsta, ka 4. g.
s. pēc Kr. varenais austrum-

gotu ķēniņš Hermanriks val-

dījis arī par ēstiešiem. Skan-
dināvijas senos laikos liekas
būt ļaužu pārbagāta. No vi-

ņas dažreiz plūst ārā varenas

senģermāņu ciltis, izklīzda-

mas Ziemeļeiropas mežos un

aizvirzīdamās vēlāk pat līdz

tāliem dienvidiem. Ja arī šie
laužu plūdi norimst, tomēr

pilnīgi viņi neapstājas nekad:
nak varenie vikingi, kuri siro

pa apkārtējām zemēm, iekaro
un dibina valstis, kalpo tāliem

dienvidzemju ķēniņiem un

dažreiz atgriežas atpakaļ sa-

va zeme, pārnesdami līdzi arī

jaunu kultūru, Tā no dabas

noslēgta Skandināvija, patei-
coties savu dēlu varonībai, ap-
augļojas drīzāk par citām

ziemeļu zemēm ar dienvidus
tautu kultūru un deva to sa-

vukārt tālāk apkārtējām ze-

mēm. Viņā pašā šī kultūra
uzplauka un attīstījās par kla-
sisku ziemeļnieku kultūru.

Zviedrija un mēs.

Kārlis Ieviņš,

rakstnieks, agrākais informāciju biroja vadātājs
un mūsu sūtniecības darbinieks Stokholmā.

Lettlands förste representant i Stockholm.

Šīs klasiskās ziemeļnieku kultūras mantinieki kļu-
va arī mūsu senči jau senlaikos.

Viņi bija ienākuši Baltijā jau vecākā dzelzs-

laikmeta beigās —apB.g. s. pēc Kr. Bet jau dažus

gadu simteņus priekš tam caur Latviju gājuši skan-

dinavieši, nodibinādami tā saucamo «austrumu

ceļu», pa kuru uzturēja sakarus ar Bizantiju un

Krieviju. Šī kustība palika sevišķi dzīva vikingu
laikos, no 8. — ii. g. s. pēc Kr. Šai laikā mūsu senči

Daugavas krastos nākuši visdzīvākā satiksmē ar

cauribraucējiem un mantojuši no viņiem ļoti daudz

arī kulturālā ziņā. Zviedru vikings jeb varags bija
reizē karavīrs, tirgonis un jūrnieks. Turklāt viņš
bija arī varonis — dēku un piedzīvojumu, arī bagā-
ta laupījuma meklētājs. Šie vikingi nebrauca tikai

mūsu zemei cauri vien, — viņi apstājās un tirgojās
viņā, apmeklēdami arī dziļāk guļošos novadus.

Daudzreiz viņi sākuši sirot un izlaupījuši Kurze-

mes un Vidzemes piekrastes. Ziņas par to uzglabā-
juši rūnu akmeņi, skandināviešu sāgas un kroni-

kas. Kādā rūnu akmenī, kas atrasts uz Melara

ezera salas Vidus Zviedrijā, lasāms, ka viņš celts

par godu kādam Svēnām, kas bieži braucis ar vēr-

tīgiem kuģiem uz Zemgali apkārt Kolkas ragam;
kādā citā rūnu akmenī lasām par vikingu, kas

kritis Viru zemē — kādā

Igaunijas novadā. Saga par

Egilu Skallergrimsonu sniedz

mums ziņas par šī Islandes vi-

kinga sirošanu kuršu zemē.

Hamburgas-Brēmenes virsbī-

skapa Rimberta rakstos la-

sāms, kā dāņi reiz velti mēģi-
nājuši iekarot kuršu zemi, bet

drusku vēlāk zviedru ķēniņš
Olafs esot ieņēmis viņu pilsē-
tu Apuliju (Apule, Telšu apr.).

Nevar būt šaubu, ka šie

vikingi jeb varāgi s,avā tāļajā
ceļā uz Bizantiju, nodibināja
viet-vietām pieturas punktusj,
preču noliktavas, kolonijas un

pilis. Tur vēlāk izcēlās pilsē-
tiņas un pilsētas. Tā, laikam,
cēlušās Ķījeva un Varšava.

Pēdējās pilsētas vārds sāku-

mā būs nozīmējis «varagu no-

metne».

Arī Daugavas krastos vi-

kingiem bijušas savas pilis.
Doma, kā tādas atradušās Po-

lockā un Gercikā, netāļ no

Krustpils.
Gluži dabiski, ka mūsu

senči, nākdami tik dzīvos sa-

karos ar vikingiem, mācījās no



"Grand Hotel" Stokholmā.

«Grand Hotel», Stokholmā, ir Skandināvijas
ievērojamākais hotels. Hotels sastāv no 210

istabām, kas ierīkotas ar vismodernāko kom-
fortu. Cenas, salīdzinot, lētas. Istaba ar vie-

nu gultu no Kr. 7, ar divām — no Kr. 12,—.
No hoteļa vasaras verandas atveras saistošs

skats pār Norrström, karāļa pili, un Soder'a

pilsētas daļas kalniem, panorāma, kas Stok-

holmā nosaukta par Ziemeļu Venēciju».
- Latvijas prezidenta G. Zemgaļa kunga vie-

sošanās laikā, zviedru-latvju biedrība sarīko-

ja pirmdien, 27. maijā, pīkst. 10.15 min. va-

karā «Grand Hotel Royal» ziemas dārza tel-

pās rautu latvju kolonijai un latvju žurnā-

listiem, uz kuru ieradās arī prezidents
G. Zemgaļa kungs ar svītu. No zviedru pu-

ses rautā piedalījās Stokholmas augstākā ari-

stokrātija, daudz ievērojamāko sabiedrisko

darbinieku v. t. t.
Skats uz "Grand Hotel" no jūŗas.

Ziemas dārzs "Grand Hotelī".

„Ziemas dārzs
„Grand Hotel Royal", Stokholmā. Vietai, ko Stokholmā vērts apskatīt, un ka?, pāvā ziņā tāda ir vienīgā

visā pasaulē. Pateicoties dabiskai zālei un skaistām puķēm, dārzs pat saltajā ziemeļu ziemā dod illūziju par vasaras

apburošo krāšņumu. Mauru stila arehitektūra brīnišķā kārtā vēl jo vairāk liek šīs vietas apmeklētājiem pārcelties dien-

vidos, šai ziemas dārzā noslēgta zviedru-latviešu apvienība.
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viņiem netikvien kara mākslu, ieroču pagatavošanu,
bet arī tirdzn. un jūrniecību. Viņi iemācījās ar laiku

pārbraukt jūru stipri būvētos kuģos, pie kuru ma-

stiem plivinājās buras. Viņi paši brauca tagad uz

to zemi, no kuras nāca vikingi, un iemija viņā dažā-

das preces. Viņi droši vien apmeklēja arī pirmo
slaveno Zviedrijas tirgus vietu — Birku, kas bija
uzplaukusi jau ap 9. g. s. Tur, skaitot un rēķinot,

iegrieza kociņā robus. Varbūt vēl no tiem laikiem

mums palicis teiciens: «uzgriez uz birkas!»

Bet viņi bij iemācījušies arī sirot. Par sevišķi
slaveniem jūras laupītājiem paliek vēlāk kurši un

igauņi. Tāpat kā vikingi reiz nākuši uz viņu zemi,

tāpat viņi dodas pāri jūrai tagad uz vikingu zemi

laupīt. Zviedrijā un Dānijā jau bija nodibināju-
šies vairāki tirdzniecības centri, izaugušas pilsētas.
Tirdzniecība Baltijas jūrā jau bija palikusi sevišķi
dzīva. Jūras laupītājiem bija plašs darba lauks.

Viņi izceļas malā Zviedrijas un Dānijas piekrastēs
un tās izlaupa. Viņi ieperinās arī Oelandes salā

pie Zviedrijas krastiem. 1188. gadā kuršu un igauņu

laupītāju flote iebrauc pa šķerām Melara ezerā un

izposta veco zviedru galvas pilsētu Sigtunu. Zvie-

dru un dāņu ķēniņiem ir diezgan daudz pūļu, līdz

viņiem izdodas iztīrīt Baltijas jūru no šiem pār-

drošajiem laupītājiem.
Bet arī mierīgā satiksme un tirdzniecība attī-

stījās arvienu plašāki. Kad Birka jau nozudusi,

izaug slavenā Visbi pilsēta uz Gotlandes salas. Jau
ap 1100 g. viņa paliek par ziemeļu zemju tirdznie-

cības centru. Domājams, ka satiksme starp mūsuun

gotu zemi — Gotlandi tanī taikā palika sevišķi
dzīva. «Cik maksā sāls un vadmala Gotzemē?» —

zobgalīgi prasa Salaspils lībi pirmajam Baltijas bī-

skapam Meinardam, kad tas 12. g. s. beigās ierodas

viņu zemē. Latvijas iedzīvotāji tanī laika pirka no

zviedriem sāli, vadmalu, rotas, dažādus ieročus un

darba rīkus. Gotzemes tirgotājus, kas vēl 13. g. s.

vidū brauca uz Rīgu tirgoties, vēlāk izspieda vāci.

Latvijas un Zviedrijas iedzīvotāju sakarus senos

laikos pierāda izrakumi Kurzemē un Vidzeme.

Atrastas rotas lietas, kādas B.—lo. g. s. nēsāja zvie-

dri un gotlandieši tāpat šķēpu gali, kuru uzmavas

izrotātas Gotlandes musturiem, kas pagatavoti
Gotlandē.

Nākdami atpakaļ no Bizantijas, Grieķijas, Itā-

lijas pa šo pašu ceļu cauri mūsu zemei, vikingi nesa

sev līdzi arī garīgo kultūru. Viņi bijuši pirmie

kristīgās ticības izplatītāji Krievijā, un, tikai patei-

coties viņiem, krievu valsts pieņēma kristīgo ticību

tik agri. Pirmais kristīgās ticības moceklis Ķijeva

bijis kāds zviedru vikings no Viduszviedrijas, kurš

nedevis savu dēlu upurēt pagānu dieviem un ticis

tamdēļ no ļaužu pūļa nomocīts. Domājams, ka ap-

stādamies Daugavas krastos, šie jau kristītie vikin-

gi pacēla krusta zīmi arī te, un musu senči dzirdēja

pirmo evaņģēliju no viņiem jau tanīs laikos.

Diemžēl šo dzīvo satiksmi ar skandināviešiem

un viņu kultūras iespiešanos mūsu senču zeme pār-

trauca citas tautas — vāci, poļi un krievi. Senie

latvieši tika atlauzti nost no sava dabiska—ziemeļu

kultūras celma. Vēlākie gadu simteņi viņus atšķīra

no Skandināvijas tautām, kas netraucēti arvien

attīstījās un izauga lielas sava īpatnēja kul-

tūrā. Šīs kultūras Saules spožumu un siltumu latvie-

šiem bija lemts vēlreiz just daudz gadu simteņus

velak, bet ne uz ilgu laiku. Tie ir «vecie labie zvie-

dru laiki», kas vēl tagad mums dārgā piemiņā.
Pēc Altmarkas pamiera noslēgšanas 1629. gadā,

Vidzeme nāca zem Zviedrijas ķēniņa Gustava Ādol-

fa valdības. Visa zeme bija zviedru-poļu kara laikā

briesmīgi izpostīta. Zviedru valdība tūdaļ enerģi-
ski un saprātīgi sāka pūlēties un rīkoties, lai jau-
najā provincē paceltu iedzīvotāju saimniecisko un

garīgo stāvokli. Šis laiks bija Vidzemei par lielu

svētību. Reformas, kuras zviedru valdība ieveda

Vidzemē, gribēdama dot viņai pašu zemes iekārtu

un pielīdzināt to pārējām valsts provincēm, bija tik

pamatīgas, ka tās pārdzīvoja nevien zviedru laik-

metu, bet uzturējās pat līdz 19. g. s. beigām un pa

daļai arī vēl vēlāku. Viņu svētīgās sekas manāmas

arī vēl mūsu dienās. Šīs reformas attiecas uz admi-

nistrācijm tiesām, policiju, baznīcu, skolu un agrār-
lietām. Nav iespējams šais īsajās rindiņās uzkavē-

ties pie viņām ilgāki. Bez tam — viņas mums jau
visiem labi pazīstamas. īsumā varētum teikt, ka

zviedru valdība gribēja padarīt latvju zemnieku

par tādu pašu brīvu, gaišu un patstāvīgu, kāds bija

jau no sākta gala zviedru zemnieks. Diemžēl, lik-

tens pārtrauca šo mums tik svētīgo darbu.

Izcēlās atkal karš un pēc Nistates miera līguma
1721. g. Vidzeme nāca zem Krievijas.

Tagad atkal Latvija bija padota pavisam gara

svešu tautu varai un iespaidam. Mēs bijām atšķirti
no Skandināvijas un no viņas mums garā radniecis-

kās, cēlās ziemeļu kultūras. Apstākļi spieda mūs

vērst acis uz austrumiem un rietumiem. Un Zvie-

drija palika mums tāla un sveša. Mēs maz

dzirdējām, maz interesējāmies par viņu un maz

viņu pazinām. Tikai rets kāds tūrists, vai lauksaim-

nieks, vai emigrants aizklīda uz šo mums tik tuvo

zemi. Bet simpātijas un sirsnība nebija mūsu sir-

dīs pret viņu zudušas, — tās pamodās pirmā iz_de-
vīgā gadījumā. Kad mēs kādreiz sastapām kadu

zviedri, tadmums izlikās tīri, ka būtu sastapušies ar

sen neredzētu draugu un radinieku; kad mums ga-

dījās kādreiz izdevība nokļūt Somijā un tur baudīt

veco zviedru kultūru, tad mūsos modās instinktīva

jausma, ka tā ir mūsu vecā garīgā māte, no kuras

ļaunais liktenis mūs atrāvis. Vēl stiprāki musu asi-

nis mūs uzrunāja, kad mēs nonācām pašā Zviedrija:
tad sajūtām, ka šī vecā cildenā ziemeļu kultura

barojusi mūs pie savām krūtīm, kad mēs veHnjam

mazi, un mūsu sirdīs sāka skanēt veca mīļa šūpuļa

dziesmiņa no agrās bērnības.

Un tīri zīmīgi, ka tad, kad latvju tauta sāka

atsvabināties no svešu tautu važām un runāt patstā-

vīga, pieauguša cilvēka valodu, viņa vispinna karta

atjaunoja sakarus ar Zviedriju. īsi priekš revolū-

cijas Krievijā 1916./17. g. ziemā ieradās Stokholma

mūsu pirmais Valsts prezidents J. Čakste Latviešu

Nacionālās Padomes uzdevumā. Tur viņš sarak-

stīja un izdeva brošūru: «Latvieši un viņu Latvija»,
kas tika izplatīta, cik vien iespējams, vietēja zvie-

dru sabiedrībā, lai iepazīstinātu viņu atkal no jauna

ar piemirsto latvju tautu, viņas prasībām un centie-

niem. Nākošā gada vasarā — 1918. g. jūlija beigas
ieradās Stokholmā musu pirmais Ārlietu ministrs,

nelaiķis Z. Meierovics,_ kas Latviešu Nacionālas

Padomes uzdevumā devās uz Angliju. Viņš nodibi-

nāja Stokholmā informācijas biroju,
{

kas tūdaļ

pārtulkoja un publicēja zviedru, norvēģu un dāņu



82

Daļa Lännerstzunda, no ziemeļiem.

presē Meierovica līdz atvesto Nacionālās Pado-

mes deklarāciju par Latvijas patstāvību. Pēc La-

tvijas republikas proklamēšanas Rīgā, 1918. g. 18.

novembrī Stokholmā ieradās toreizējais Tautas

Padomes prezidents J. Čakste kopā ar vice-prezi-
dentu, tagadējo Valsts prezidentu Zemgali un

iesniedza zviedru valdībai un ārzemju pārstāv-
niecībām Tautas Padomes memorandumu. Tā va-

ram sacīt, ka latvju tautas griba un prasība pēc
patstāvības ir pasaulei vispirms zināma darīta brī-

vajā Zviedrijā,.
Brīvā dēmokratiskā Zviedrija ar simpātijām

raudzījās uz mūsu atsvabināšanos un patstāvīgās
Latvijas nodibināšanos. Viņa nekavējās reizē ar ci-

tām zemēm atzīt mūsu patstāvību «dc jure«.
Pamazām saites sasējās arvienu ciešāki starp viņu
un Latviju. Zviedru Sarkanais Krusts ziedoja prā-

vas summas mūsu trūkumcietējiem un karā izpo-
stītiem. Zviedru «Glābjat Bērnus» komiteja tāpat
daudz darījusi, lai palīdzētu bāriņiem un trūcīgo
bērniem Latvijā. Šai ziņā sevišķi ar atzinību pie-
minama sabiedriskā darbiniece Anna Lindhagen
jkdze. Bet arī visi citi redzamākie politiskie un

sabiedriskie darbinieki arvienu parādījuši savas

simpātijas Latvijai. Zviedru baznīcas galva — ar-

ķibiskaps Söderbloms, Upsalā, ir karsts visu zie-

meļu zemju garīgās kopdarbības idejas piekritējs,
un sirsnīgi vēlas, lai mēs sēdētu atkal kopa ar citiem

pie lielā ziemeļu kultūras saimes galda, no kura
mes tik ilgi esam bijuši atrauti. Ar katru gadu vai-
rāk un biežāki Latviju apciemo zviedru sabiedri-
skie darbinieki, zinātnieki un tirgotāji. Mēs varam

sacīt, ka garīgās un ekonomiskās saites paliek ar-

vienu ciešākas un stiprākas.
Liels nopelns Latvijas-Zviedrijas tuvināšanās

darba piekrīt mūsu sūtniecībai un goda konsulam
Stokholmā. Bijušie un tagadējie Latvijas pār-
stāvji pulējušies un pūlās veikt šo uzdevumu pēc

labākās sirdsapziņas. Tikai mēs paši te, mājās, ne-

piegriežam vēl Zviedrijai vajadzīgo vērību, lai gan

no viņas kulturālā ziņā mēs visvairāk varam mācī-

ties. Tamdēļ pāris vārdu par tagadējo zviedru

tautu un viņas dzīvi. Zviedri ir veselīga, spēcīga

tauta, norūdīta cīņā ar granītu, jūru, ziemeļu bār-

gumu. Jā, šis vecais zemes akmens — granīts ir

Zviedrijai un zviedru tautai raksturisks. Granīts tā

sakot ieaudzis viņas garā un dvēselē — un pašu tau-

tu izturības, spēka un staltuma ziņā varētu saukt

par granīta tautu. Bet tāpat, kā uz granīta klintīm

netrūkst arī kupla zaļa meža, smaržīgu puķu un

maigu ziedu, tā arī zviedru tautas dvēselē netrūksi

maiguma, poēzijas un sapņu, ko pierāda viņu tau-

tas dziesmas, tejikas un/citas tautas tradicijas. Bet ne-

kādas slimīgas sapņošanas, pārspīlētas jūsmošanas
un aizraušanās ar tukšām skaņām frāzēm, mes zvie-

dru tautā vis neredzēsim. Viņā nav tās smieklīgās

īpašības, celt pārspīlēti degunu mākoņos, kad kājas
vēl dubļos un purvā. Viņa cenšas jauku vārdu,

domu, ideju vispirms izvest reālā dzīvē, iemiesot

un jūsminās tikai tad, kad tas jau noticis. Viņa
neaizmirst un nekauņās skatīt dzīvi tādu, kāda viņa

ir, lai sekmīgi varētu padarīt viņu par tādu, kādai

viņai jābūt. Tamdēļ mēs Zviedrijā sastapsim ma-

zāk jezuitisma un liekulības, nekā dažā labā cita

zemē.

Šī labā īpašība, saukt lietas patiesa varda, neiz-

vairīties un nekaunēties no dzīves īstenības, palī-

dzējusi zviedriem ieraudzīt arī viņu kļūdas, trūku-

mus un radījusi cenšanos tos novērst. Tā viņi tiku-

ši pie savas augstās kultūras, dzīves skaidrības,

labklājības un pilnskanības. Daudzi redz Skandi-

nāvijā tagadējo pasaules cildenāko un augstāko
kultūru. Ir jau arī daži citādās domās, bet tiem

jājautā, kādēļ te mazāk nabadzības, netīrības, no-

ziegumu, nekārtības, tumsības un mežonības, neka

citās zemēs? Vai kādā citā zemē redzēsim tik liela

Latvija — Zviedrija
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mērā visu tautu kultūras rauga saraudzētu, ap-

gaismotu un apzinīgu, kā šeit? Un vai ta nav la-

bākā liecība, ka visa tauta ir kultūras īpašniece, ne-

vis tikai kāda viņas daļiņa — virsšķira.

Kā tad zviedru tauta visa tika pie šis augstās
kultūras? Tur vispirmā kārtā jāpateicas brīvībai.

Zviedrijā zemnieks nav bijis dzimtscilvēks, bet
brīvs pilsonis un jau agri ņēmis dalību valsts dzīvē.

Jau tūkstots astoņsimto gadu sākumā zviedru zem-

nieks sūtīja savu pārstāvi toreizējā parlamentā.
Un karālim, ja viņš gribēja izvest kādu no saviem

nodomiem, vajadzēja lakstoties nevien ap bruņi-
nieku un garīdznieku, bet arī ap zemnieku. No

zemniekiem cēlusies arī visa īstā zviedru aristokrā-

tija, jo tas zemnieks, kas jāja karā pats ar saviem

zirgiem, ieročiem un ar zināmu skaitu kaya kalpu,
jau senos laikos skaitījās par muižnieku. Un ja
viņš karā izcēlās ar savu varonību, viņu iecēla

bruņinieku kārtā. Varbūt tamdēļ augššķiras ar-

vienu Zviedrijā skatījās ar mīlestību un cienību uz

tautu un dara to vēl arī tagad. Šis arī ir ievērojams
kultūras faktors. Jo ja augššķiras un kultūras dar-

binieki nekauņās no tautas, bet iet viņā, tie ceļ viņu
uz augšu, dodami viņai jau augsti izkopto un paši
ņemdami jaunam darbam vēl neizkopto, kā arī

atspirdzinādamies ar viņas svaigumu, piepiūsdami
viņas spēcīgām sulām. Tādi lieli kultūras nesēji un

izplatītāji tautā veselos apgabalos bijuši zviedru

muižnieki un mācītāji, sevišķi pēdējie. Tamdēļ uz

mācītājiem Zviedrijā ļaudis skatījušies ar cienību

un mīlestību. Un dažā labā apgabalā mācītājs no

seniem laikiem bijis un vēl tagad ir nevien ļaužu
garīgais tēvs, bet arī padomdevējs, draugs, brālis,

mierinātājs visās ikdienišķās dzīves rūpēs. Viņam
izsūdzēja savas bēdas un uzticēja sirds un dvēseles

noslēpumus nevien veci vīri un māmiņas, bet arī

jaunieši. Un mācītājs nevien rādīja ar savu dzīvi

labu piemēru, bet arī vērīgi raudzījās, lai viņa
draudzes bērni dzīvotu, kā godam pienākas. Tā

daudzos apgabalos muižnieks un mācītājs bija ne-

vien bagāto un vareno draugs, bet arī nabago aiz-

stāvis, augšupvilcējs, palīgs, taisnības izspriedējs
un soģis, kad vajadzēja. Un tauta klausīja viņa
vārdam. Tādā pašā ideālā garā un virzienā darbo-

jās arī skolotāji un studenti. Zviedrijā studētie

necentās vis, kā tas parasts dažā labā zemē, dzīvot

tikai galvas pilsētā, taisīt labu karjeru un tikt klāt

pie valsts pīrāga. Viņi arī kaunējās būt jau zaļā
jaunībā, kad bikses vēl spīd no skolas sola, būt tik

briesmīgi gudri, pašapzinīgi, cienīgi un ģeniāli.
Viņi cienīja vairāk klusu darbu un ļāva sev

nobriest viņā. Un tā vēl tagad zviedru students

dodas vasaru tautā, vai brīvā dabā un klusi strādā

tur savu darbu. Dažs labs aiziet vientuļos kalnos,

uzceļ tur savu telti, meklē un krāj stādus visu va-

saru, cits kāpaļā pa kalniem, kaļ, rokas viņos un

uziet jaunus rūdu slāņus, cits nododas izgudroju-
miem. Tamdēļ arī zviedriem tik daudz slavenu

vīru.

Šī iešana tautā un nodošanās viņai turpinās vēl

tagad. Zviedrija ir plaša zeme, daba dažā vietā me-

žonīga un grūti pārvarama un senāk, kad vēl nebi-

ja modernu satiksmes līdzekļu, ļaudis dažos apga-
balos dzīvoja atšķirti un bija spiesti ražot paši visu,

kas dzīvē vajadzīgs. Tā dažos apgabalos, sevišķi Da-

larnē, attīstījusies augsta, īpatnēja tautas kultūra,

Tur bijuši nevien brīnišķīgi kalēji, namdari, pulk-
steņtaisītāji, bet arī dzīvojamo telpu dekorātori —

sienu apsitumu jeb tapešu izkrāsotāji-gleznotāji,
tāpat audēji un audējas, kuru aužamās stellēs iz-

plauka brīnišķi krāsainie un puķainie tautas apģēr-
bi, un vēl tur bijuši slaveni vecu mūzikas instru-

mentu taisītāji un viņu spēlmaņi, pasaku stāstītāji
un dziedātāji. Kā nostāsti stāsta, tur pat bijuši
savi ziemeļu Orfeji, kas tik brīnišķas skaņas pra-
tuši savam instrumentam izviļināt, ka kāzās visi

vārti un durvis pašas vaļā vērušās. Vilki, kas pa-
šam spēlmanim ziemas naktī uzbrukuši uz kāda

ezera ledus, palikuši lēni kā jēri, kad viņš ieskandi-

nājis savu nikelharpi— koklei līdzīgu lielu vijoli.
Šīs tautas vecās tradicijas nav apsmējuši mo-

dernā jaunā laika paaudze un aizlaidusi pazu-

šanā, bet tās ir uzmeklētas, sakrātas un uzglabātas.
Brīnišķs ir Stokholmas Skanzens — tautas muzejs
brīvā dabā, turpat pie Stokholmas, kādā parkā uz

plaša klinšu pakalna, kur senāk atradušies apcieti-
nājumi — skanstis — skansen pa zviedriski. Šinī

muzejā redzama visa Zviedrija miniātūrā. Tur ir

katra apgabala raksturīgākās celtnes, arī ļauna un

flora, cik tas iespējams. Veselas zemnieku mājas ir

nopirktas, nojauktas un atvestas uz šejieni līdz pat

niecīgākam tapētes gabaliņam, krāsns akmenim, ķie-

ģelim un tad atkal uzceltas gluži tākā viņas bijušas
savā apgabalā. Un nevien mājas, bet arī baznīcas,
sudmalas, zvanu torņi, vārti un citas raksturīgas
celtnes. Bet ar to vēl nav diezgan: atvests līdz arī

viss, kas šais celtnēs bijis iekšā — visa iekārta —

istabas lietas, trauki, darba rīki, un viss cits, kas

vien raksturīgs tautas dzīvei, pat apcirkņi klētī un

aizgaldas kūtī. Bet ar to vēl nav viss — arī paši
ļaudis ir atvesti līdzi—tiem jāģērbjas tautas apģēr-
bos un jādzīvo ikdienišķā māju dzīve, pieturoties

pie vecām tautas tradīcijām, jādejo vecās dejas,
jāuzved vecās rotaļas, jāspēlē vecā tautas mūzika

un jādzied vecās dziesmas. Tas notiek svētdienās un

svētku dienās, kad Stokholmas iedzīvotāji un

iebraucēji nāk uz Skansenu mācīties un baudīt ve-

co tautas dzīvi. Tā tad Skansenā ir redzama visa

Zviedrija mazumā. Ja mums būtu tāds muzejs Rī-

gā, mēs viņā redzētu nevien Rucavu, Nīcu, bet arī

Latgali un visus citus Latvijas raksturīgākos
novadus ar visām viņu celtnēm, veco tautas mākslu,

kultūru, dzīvi, ļaužu tipiem — un arī darbu, cik tas

vien iespējams.

Šī iešana tautā un darbošanās viņā turpinās vēl

tagad Zviedrijā. Piemēram slavenais zviedru māk-

slinieks Anders Corns dzīvoja Dalarnē-Morā, kur

bija uzcēlis sev māju un darbnīcu. Viņš bija tur

ļoti iemīļots, jo mēdza saistīties ar tautu, runāt viņu

parasto vienkāršo valodu un lietot pat viņus stipri
sulīgos izteicienus. Varbūt taisni tamdēļ arī viņa
māksla ir pilna ar tādu svaigumu un spēku, ka ta-

gad amērikāņi atsver ar zeltu viņa gleznas un gra-
vīres. Arī vēl otrs slavens gleznotājs —

Kārlis

Larssons dzīvoja Dalarnē un tur dzīvo tagad arī

dzejnieks Axels Karlfeldts, Nobeļa prēmijas iegu-

vējs. Provincē — Vermlandē dzīvo arī otrs Nobeļa

prēmijas ieguvējs, dzejniece Zelma Lagerlöf un tā-

pat Verners von Heidenstams, kas uzcēla sev

muižu uz skaistā Veterna ezera krasta.

Zviedrijas ziemeļi — Norlande un Laplande ir

vēl diezgan tuksnešaini. Tur simtiem kilometru

Zviedri un mēs.
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plaši Vēl neapdzīvoti mūža meži, purvi, kalnāji.

Tur vietas vēl lielam daudzumam ļaužu. Un ne-

trūkst arī tādu, kas dodas uz šiem tuksnešainiem

ziemeļiem un kolonizē viņus jo valsts dod tur zemi

uz ļoti izdevīgiem noteikumieim Jauno iebūviešu

dzīve tomēr nav viegla, jo jācīnās nevien ar
mežo-

nīgo dabu, bet arī ar bargo klimatu, jāpanes vien-

tulība un atšķirtība no pasaules. Bet tomēr ta vienā

otrā vietā mūža mežos un tuksnešajos paceļas
arvienu vairāk iebūviešu mājas un sādžas. Tur

ziemeļos rodas tādā kārtā jauna veselīga norūdīta

cilts. Šie ļaudis būtu savā ziņā atstati likteņa vara,

ja zviedru sabiedrība un valsts visādi par viņiem

nerūpētos. Kā jau minēju, zviedru inteliģence mīl

iet tautā un strādāt, uzupurēties viņas laba. Cik

dažs labs ideāli noskaņots tautskolotājs, ārsts, mācī-

tājs un slimnieku kopēja nepaliek visu mūžu auk-

stajos ziemeļos un nekad vairs nešķiras no viņiem,

pieraduši pie bargas cīņas ar dabu, veselīgas dzīves

vienkāršības un skaidrajām ļaužu dvēselēm. Cik

grūtos apstākļos tur jāstrādā dažam labam ārstam,

slimnieku kopējai, jeb māsai un arī mācītājam, tas

mums nav tik viegli saprotams. Bet iedomāsimies

tikai, ka kaut kur mežonīgā tuksnešainā apgabalā,

jūdzēm tālu, guļ kāds slimnieks vai mirējs, kam

vajadzīga palīdzība un pie viņa var nokļūt tikai

kājām pa šaurām meža vai kalnu stigām, vai uz

zirga, pārbrienot straujās upes, vai arī ziemā uz

sniega kurpēm, pārskrienot aizsalušos purvus. Un

dažreiz tāds slimnieks jāved cauri tuksnešainiem

apvidiem līdz tuvākai slimnīcai, lai glābtu viņa dzī-

vību. Turklāt, tauta šeit aukstos ziemeļos naba-

dzīga un dažam labam trūkst visnepieciešamākā.
Un tomēr netrūkts aizliedzīgu cilvēku, kas atstāj
patīkamo dzīvi galvas pilsētā, vai citur Dienvid-

zviedrijā un dodās uz Norlandi, vai Laplandi un

aprok tur grūtā darbā sevi uz mūžu. Tur daža laba

žēlsirdīgā māsa tālā Laplandes sādžā ir vienīgais

cilvēks, pie kura tauta var savās vajadzībās griez-
ties, jo ne jau katrā vientuļā kalnu sādžā ir iespē-
jams dzīvot ārstam, mācītājam vai skolotājam. Tur

tad mazā žēlsirdīgās māsas mājiņa ir dažreiz viņas

pašas dzīvoklis, slimnīca, skola un baznīca —

viss kopā.
Es pieminēju lapus, Pāris vārdu par šo tautu.

Tā ir klaidoņu tauta Somijas, Zviedrijas un Norvē-

ģijas ziemeļos. Viņa audzina ziemeļu briežus un

klejo ar viņu bariem pa tuksnešainiem Laplandes
kalniem. Tādā kārtā arī šie kalni tiek vasarā iz-

mantoti kā ganības un noder par dzīves vietu vese-

lai tautai. Citādi viņi stāvētu tukši. Tamdēļ valsts

gādā par lapiem, cenšas viņus izglītot un pabalstīt,
jo ziemeļbriežu kopšana dod valstij arī savus ieņē-
mumus, kā kura katra cita lopkopība. Žāvēta zie-

meļbriežu gaļa ir ļoti garda un spēcīga barība un

viņu visā valstī patērē diezgan lielā daudzumā.

Stokholmā nobraukuši, neaizmirstiet viņu pabau-
dīt.

Lapu dzīve nav viegla, lai gan izliekas, ka viņai
nevajadzētu būt arī grūtai, klejojot brīvi pa kal-
niem pakaļ briežu pulkiem. Poētiska un brīva viņa
— tas ir tiesa, bet savas rūpes viņai arī ir, jo brieži

nevien gānāmi, bet arī apsargājami un kopjami.
Vasarā viņus moca molskiti un daudzreiz viņi, no

tiem glābdamies, paliek nemierīgi, aizskrien, sa-

jaucas ar citiem pulkiem. Un kalnos uz ziemeļ-
briedi glūn nevien lācis, vilks, bet arī asinskārā

kalnu lapsa, kura mēdz piezagties jauniem briežu

telēniem un pārkost viņiem kakla dzīslas, izdzert

asinis. Rudeņos briežu pulki, kas sajaukušies!,
jāatšķir. Bet tāds vaļā audzis ziemeļbriedis ir me-

žonīgs, viņš nelaižas vis rokā — tas jānoķer ar cil-

pu, kuru uzsviež viņam ragos, vai kaklā. Te vajaga

veiklu, stipru roku un kāju. Un jaunie briedēni ir

jāiezīmē — jāiecērp viņiem kaklos zīmes, lai zi-

nātu, kam tie pieder un varētu tos atšķirt vēlāk no

Tilts pār Skuruzundu. Augst. 32 m. Garums 286 m.

Sverige — Lettland
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citu ganāmpulku briežiem. Kad pienāk ziema, lapi
dodas atpakaļ ielejās un nometas tur uz mierīgu
dzīvi sādžās līdz pavasarim, ļaudami briežu bariem
brīvi klejot pa sniega laukiem un meklēt barību —

atkarpīt sūnu no sniega. Bet arī tagad viņi arvienu

jāuzmana, lai pasargātu no izsalkušo vilku baru

uzbrukuma un neļautu tiem aizklīst pāri robežai.

Lapi ir diezgan lieli mākslinieki visādos māj-
turības amatos, viņi ir arī labi burvji un prot dažas

labas burvju mākslas. Lapu sievietes izauž un iz-

šūdina krāsainus tautas apģērbus. Sevišķi iemīļo-
tas krāsas ir spilgti sarkans un oranžs. Tās ieprie-
cina varbūt viņu acis garajā ziemas tumsā un vien-

muļībā un atgādina pusnakts saulē zvīļošo zeltain-

sārto vasaru.

Dosimies no Laplandes tagad atpakaļ uz dien-

vidiem un pakavēsimies tur pie mums ļoti līdzī-

giem un radnieciskiem zemniekiem.

Kurā katrā Viduszviedrijas vai DÄenvidzvie-

driias zemkopības apģubalā mēs dažā labā zem-

nieku mājā varēsim justies kā Latvijā. Tikai va-

loda, tāpat savādāki ierīkotās ēkas un viņu sarkanā

krāsa izjauks illūziju. Pieminot šo zviedru sarkano

ēku krāsu, man jāsaka, ka viņu vajadzētu ievest

arī Latvijā, jo viņa ir ļoti lēta un lietde-

derīga. Viņu iegūst no vara rūdas atkritumiem un

pagatavo šādā kārtā: uz vesela katla ūdens ņem

dažus kilogramus krāsas un vara vitriola — visu

savāra kopā kādu pusstundu, tad piejauc vēl kādu

kilogramu rudzu miltu — un krāsa gatava. Ar vecu

suku viņu var uzsmērēt uz ēkas sienām. Krasa

konservē koku un padara viņu izturīgu pret pū-

šanu. Turklāt šāda ar tumšsarkanu vai brunii

krāsu nokrāsota ēka, kurai vēl pakšķu apsitumi,

durvju un logu slenģi, tāpat slēģi nokrāsoti citā—

lielāko daļu baltā krāsā — izskatās gan vasaras za-

ļumā, gan ziemas baltumā ļoti skaista. Man Latvija

katrreiz, kad pārbraucu no Skandināvijas, izskatās

ļoti pelēka un nabadzīga, lai gan ēkas nebūt nav

sliktākas un ļaudis trūcīgāki. Bet tas tamdēļ, ka

mūsu ēkas nav krāsotas, —ka viņas pelēkas. Ja

viņas nokrāsotu ar zviedru sarkanbrūno krasu —

visa mūsu zeme izskatītos nevienskaistāka, _bet arī

bagātāka, kultūrālāka. Turklāt būtu sasniegts arī

nraktisks labums — ēkas padarītas izturīgākas.
Krāsa neiznāk dārga, jo viņa nav eļļas, bet ūdens

krāsa un kuram katram mūsu jaunsaimniekam

iespējams savu jauno ēku nokrāsot ar viņu.

Vēl kas ir savādāks zviedru zemnieku mājā:

kalpiem tur ir atsevišķas dzīvojamās māji-

ņas. Tur nedzīvo visi zem viena jumta — saim-

nieks dzīvo galvenā dzīvojamā ēkā vienis_ pats ar

savu dzimti. Tā ir patīkamāk — katrs jūtas pat-

stāvīgāks un brīvāks. Laidari ir tāļāk no dzī-

vojamās ēkas, bieži nošķirti ar apstādījumiem.

Tamdēļ arī visi netīrumi un vasarā mušas paliek
tālāk nost un iespējams ievērot sētā un dzīvojamā
ēkā lielāku tīrību. Laidari ir ar šķūni apvienoti
vienā ēkā. Tur nav gandrīz tādu lauku šķūņu ka

pie mums, jo zviedru zemnieks saka: tad ēdamais

jācilā lieku reizi, vedot ziemu viņu uz laidaru —

mums nav tik daudz laika. Bet rudenī, kad ved

labību no lauka mājā, viņu noliek tūdaļ jau pie
vietas — laidara tuvumā. Gani ir pa lielākai daļai
tikai Zviedrijas ziemeļos, kur ganāmo pulku uz visu

vasaru aizdzen kalnos un gans dzīvo savā būdiņa

viņam klāt. Citur Zviedrijā govis ganās lielāko

tiesu aplokos.

Zviedru zemnieks grib tikt laikam līdzi, viņš
skatās nākotnē un krāj viņai spēkus. Viņš
neizšķiež ne savu laicīgo, ne garīgo kapitālu.

levērojama ir Zviedrijā sātība. Tādai uzdzī-

vei un trakulībai, dzeršanai un trumpošanai, kā pie
mums tas parasts, ļaudis nenododas ne pilsētā ne uz

laukiem. Man bija vairākas reizes iespēja ciemoties

pie sava drauga — zemnieka Gotfrida Svenssona,
Brātjestā, Ostergotlandē un tikt līdz ar viņu
ielūgtam apkārtējo zemnieku dzīrēs. Tur man bija
izdevība novērot, ka pa visu vakaru netika vairāk

par 5—6 konjakiem izdzerts. Parasti pie pusdie-
nas galda dzer 1 šņabi, ja dzer 2, tad tas jau gluži
pietiekoši, bet ja dzer 3, tad to tura jau par

uzkrītošu, pat piedauzīgu. Bet nevarēja teikt, ka

dzīrēs negāja jautri. Ļaudis prata gluži labi prie-
cāties un justies omulīgi. Kad es savam draugam
kādreiz pastāstīju, kā mūsu bramanīgais zemnieks

dažreiz uzdzīvo un palaiž naudu, viņš brīnījās un

teica, ka tad mūsu zemē laikam ļoti lielas un bagā-
tas mājas — viņš tā gan nevarot. Un šim zemnie-

kam piederēja 300 pūrvietu liela māja; stallī viņam

bija 12 labi zirgi un laidarā 75 labas rāsas govis,
turklāt vāgūzī automobils, priekšzīmīgi nostādīta

saimniecība — labas ēkas un sen izdrenēti un

iemēsloti lauki. Bet viņš nevarēja dzīvot tā tāpēc,
ka bija pieradis izlietot naudu lietderīgi un

labiem mērķiem. Un tā dara vistei zviedru tauta.

Viņa nevar to labi saprast, ka var vienā vakarā no-

triekt lielu naudas summu, itkā kabatā būtu mil-

joni, un tad ciest badu, trūkumu, dzīvot netīri, na-

badzīgi, vai arī gluži mierīgi aizņemties un nekad

neatdot. Viņa nav ne skopla, ne pedantiska, bet

viņas veselais prāts liek izlietot naudu tur, kur ta

vajadzīga un kur tā nes svētību — piem., gādāt par

savu un tautas nākotni.

Tāpat neizšķērž arī savu garīgo enerģiju zvie-

dru jaunatne nevietā. Bet par viņu tiek gādāts pat

uz laukiem. Ir zināms, ka lauku jaunatnei, kad ta

jau nobeigusi skolu, tomēr vēl gribas mācīties, se-

višķi ziemā, kad daudz brīva laika, citādi garīga
eneréiia sasmok un dažreiz izplūst sliktā izdzīve.

Zviedrijā zemnieku jaunatnei ir tautas augstskolas,

kurās tiek brīvi turpināta izglītība. Šīs tautas

augstskolas ir bijušas par neatsveramu svētību

daudziem apgabaliem un viņu svars, nozīme tautas

dzīvē loti liela. Varētu sacīt, ja vien labs un spē-

īīsrs rektors, tautas augstskola kļūst parasti par

sava aogabala jaunatnes garīgo audzināšanas cen-

tru. Pie tautas augstskolām mēdz būt arī lauksaim-

niecības skolas, kur zviedru zemnieku jaunatne sa-

gatavotas un papildinās savam zemkopja uzdevu-

mam. Viņas vada mācīti agronomi. Vasara medz tau-

tas augstskolās būt arī mājturības
_

kursi_ jau-

navām. Lai Dievs dod ar laiku arī Latvi j)ai kļūt pie

īstām tautas augstskolām. Labu liecību par to, ka

zviedru tauta rūpējas par savas dzīves izkopšļanu
un labākas nākotnes sasniegšanu, nodod arī viņas

skolas. Tās nevien priekšzīmīgi ierīkotas, bet ari

apgādātas. Tur lielākās skolās, vai arī pa
vairākām

kopā ir savas zobu klīnikas un katram bērnam

vienreiz gadā jāiet cauri zobārsta rokām, kas ap-

skata viņa zobus. Tur ir bērniem obligātoriski jā-
tīra pēc ēdiena mute — zobu nasta un birstītes at-

rodas mazgājamā telpā. Daudzās skolās ir arī ba-

seini, kuros skolnieki peldas pat ziemas vidu un

kuros māca peldēt tos, kas vēl nemāk. Tāpat ir

ierīkotas skolās arī pirtis, kurās zem mazgātāju

Zviedri un mēs
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kontroles skolnieki nomazgājas. Sim mazgātajam

jāapskata katrs skolnieks un ja viņš pamanakādus

izsitumus, vai kaut ko aizdomīgu skolnieka tīrība

un veselībā, jāziņo tūdaļ skolas ārstam, ladiem

skolniekiem, kuriem vājas krūtis, vai kuriem dis-

pozīcija uz diloni, tiek ierīkotas brīva gaisa skolas.

Netrūkst siltu kažociņu un apavu,
lai pat ziema

šādi bērni varētu sēdēt pagalma un mācīties svaiga

gaisa. Tāpat ir īpašas skolas atpakaļpaliku-

šiem bērniem, vai tādiem, kuriem kaut kads de-

fekts. Un priekš trūcīgo bērniem, kuriem vaja-

dzīga kārtīga spēcīga barība, ir kopedmatavas.

Valsts un zinātnieki palīdzējuši un palīdz ari

zviedru zemniekam tikt pie labākiem darba un pū-

liņu augļiem. Dienvidzviedrija pastāv diyias iestā-

des—Svalöf un Veibulholm, kuras uz zinātniskiem

pamatiem tiek kultivētas labākas labības šķirnes,

tāpat tādas, kas būtu piemērotas vietējiem apstā-

kļiem un atbilstu prasībām. Ta, pateicoties jaunam

izlasītām sēklas labības šķirnēm, zviedru zemnieks

savu
kviešu ražu 25 gadu laika pacēlis par 40%.

Sakarā ar to, tagad Zviedrija ražo divreiz vairāk

kviešu, nekā priekš 25 gadiem. Tāpat citas labības,

piem., auzu, rudzu un miežu, raža pacēlusies par

caurmērā 5—10%, pateicoties labākai seklai. Caur

metodisku zinātnisku darbu tiek labības šķirnes

atsvabinātas no saviem trūkumiem un papildinātas

ar jaunām, labākām īpašībām. Piem., viena kviešu

vai rudzu šķirne dod gan labu graudu — ražu, bet

salms viņai slikts — garš, mīksts un nobriešanas

laikā labības lauks sakrīt veldre. Otrai šķirnei

salms gan īss, resns un ciets, bet grauds —
raža

paslikta. Krustojot šīs abas šķirnes ir izdevies

iegūt jaunu, kurā apvienotas visas labas īpašības—
labs grauds un izturīgs salms. Vēl viens piemērs.
Ziemeļos — Norlandē zviedru zemnieks bija agro

salmu dēļ spiests sēt seškanšu miežus, ātrāk

ienākas.
'

Bet dienvidos bija divkanšu mieži, kas

bija ražīgāki, bet kurus Norlandē nevarēja sēt, jo

viņi vēlu ienācās. Krustojot panāca jaunu miežu

šķirni, kurai bija seškanšu ātrās ienākšanās īpašība
un arī divkanšu raža. Un tagad Norlandē zem-

nieks nokuļ daudz vairāk miežu no tā paša lauka.

Tāpat uzlabotas arī auzu šķirnes, krustojot baltās

un melnās auzas. Kāda sukurzirņu šķirne ļoti la-

ba, bet viņai tikai vienaslikta īpašība: pākstes gata-

vības laikā ātri pārsprāgst un zirņi izbirst. Bet ir

kāda otra šķirne, kurai citas īpašības gan nav ne-

kādas labās, bet taisni viņa izceļas ar to, kas pirma-

jai šķirnei trūkst, t. i. — viņas pākstes briešanas un

žūšanas laikā nepārsprāgst. Un nu zinātne nopū-

las iegūst mistrošanas ceļā pirmajai šķirnei trūk-

stošo labo īpašību no otrās šķirnes — iemantot vi-

ņas pākšu izturību.

Aprēķināts, kā šis zinātniskais darbs, labības

sēklu uzlabošana, atnesis valstij un tautai milzīgu
labumu, proti, gadu ražas vērtība visā valsti palie-

linājusies par 100 miljoniem kronu.

Tāpat uzlābotas ir vaislas lopu sugas, ievedot

ārzemju lopu sugas un krustojot viņas ar vietējam.

Un tagad zviedru zemniekam laidara ir pa lielākai

daļai tikai labi sugās lopi, kas spēj patērēt un pār-

vērst naudā viņa mājas graudkopības un sakņkopi-
bas produktus.

Zviedru tautas veselīgais gars izpaužas viņas

tieksmē atsvabināties no tagadnes trūkumiem, kļū-

dām un censties uz labāku nākotni. Tamdēļ ir jā-

strādā nopietns un apzinīgs darbs, tamdēļ ir vispā-

rīgais mērķis — valsts un tautas labklājība jāpaceļ

augstāk un jātura augstāk par personīgām, par kli-

ķes un partijas interesēm. Jau tamdēļ vien mes

varam daudz ko no viņas mācīties. Bet neaizmir-

sīsim arī, ka tā ir veca,,, dižena ziemeļu kultura,

kas mums no
turienes pārņemama, jo viņa mums

radnieciska un visvairāk piemērota. Droši vien

mūsu senči, vecie brīvie latvji, viņu jau pazina.

Tagad augsim atkal kā zaļš zars pie veca, dižena

ziemeļu kultūras koka.
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Dr. Alfr. Bīlmanis

Hur Lettland blev till.

Liksom den tyska invasionen under trettonde,
svensktiden under sjuttonde, och befrielsen
från livegenskapens ok i början av nittonde

århundradet inledde också proklamerandet av

Lettlands oavhängighet ett nytt skede i lettisk
historia.

Med avseende åde därunder inträffade hän-

delserna är detta sista skede särskilt märkligt, och

de senaste tillryggalagda tio fria åren räcka mer

än väl till att fylla ett omfångsrikt historiskt verk.

Men ändock är det för oss på intet vis varken

önskvärt eller möjligt att taga avstånd från

vårt folks historiska förgångenhet vilken också är

den lettiska statens förhistoria. Tvärtom hava vi

behov av traditioner, från vilka vi kunna hämta

övertygelse om våra krafter. Vi äro med nödvän-

dighet hänvisade till den politiska, moraliska och

mellanfolkliga bakgrund, vilken vi riktigt nog också

finna ide förgångna århundradena. Ty redan se-

dan omkring elfte århundradet lever det let-

tiska folket vid Östersjöns stränder på så gott
som samma ställen, där det än i dag är tillfinnandes.

Det har deltagit än i aktiv än i passiv roll i alla

detta land beträffande händelser, vilka ju på det

intimaste sammanhänga även med den övriga värl-

dens öden och utveckling. Även om det, Lettlands

forntid beträffande forskningsarbetet ännublott star

i sin begynnelse, her redan det lilla, som hittills

uträttats satt letterna i stånd att

kullkasta teorin om dess folkshi-

storiska mindervärdighet. Arke-

ologen prof. Franz Balodis, hem-

bygdsforskaren E. Brastinsch, hi-

storiken A. Schwabe, litteratur-

historikerna professorerna Lau-

tenbach och T. Zeifert, etnografen
E. Paegles, rättshistorikern Ber-

sinsch, d. M. Walters, filologen D.

Endselinsch, prof. Blesses, prof.
P. Schmidts och många andra ha-

va genom sina arbeten förlänat

den historiska vapenskölden ny

glans och avtvagit livegenska-

pens med våld påtvingade fläckar.

Även letterna äga en minnes-

rik forntid och de kunna räknas

till skaparna av det kulturella

evighetsvärdena och dess folk,

som nu återfått sin frihet, kommer

även för framtiden säkerligen i

detta hänseende icke blott att

mottaga utan också att giva. Redan

nu ägnar Europas vetenskap det

språk lettiska en intresserad upp-

märksamhet, redan nu bänför den

möderne historikern den lettiska

Dr. Alfr. Bīlmanis, ārlietu ministri-

jas preses šefs, pilnvarots ministrs.

Chef för lettiska utrikesdepartemen-

tets pressbyrå.

nationens väckelsetid till Europas politiskt intres-

santaste moment. Europas nationalekonomer utfor-

ska fyllda av beundran vårt agrarreform, vårt

myntväsens inrättande och vårt lantbruks oveder-

sägliga framsteg. Som transitoland intager Lett-

land en viktig plats inom världskommunikations-

väsendet och likaledes som oavhänging stat i nati-

onernas förbund och som kulturfolk i vetenskapens
och utvecklingens kul ja. Vi ha därför också rätt

att med stolthet betrakta vår förgångenhet och

vi kursa därur lära och förstå, hur den lettiska
fristaten blev till, och hur den under de senaste tio

åren förstått att förstärka och utveckla sinställning.

I.

Genom nationell väckelse till oavhängighet.
Liksom även andra östeuropeiska folkslag utveck-

lade också det lettiska folket under medeltiden

sin särskilda och efter ortsförhållandena anpassade
politiska organisation. Den redan nämnde arkeolo-

gen professor Frans Balodis konstaterar i Lettgal-
len omkring det åttonde århundradet ett system av

fasta gränsbefästningar, vilka skyddade letterna

från deras slaviska grannar och vilka egendomligt
nog visa sig sammanfalla med den nuvarande grän-
sen. Den tidens letter smidde vapen och harnesk. På

den tiden uppfördes välplanerade befästningssystem,
något som kan sägas ske endast i stater med fast

inre organisation. Även Henriks letten omnämner

i sin under trettonde århundradet

skrivna krönika de lettiska stam-

marna (kurerna, semgallerna,
lettgallerna, selerna, talaverna

och jumarerna) såsom i politiskt
hänseende sammanslutna i skild,a

stater med furstar, hertigar och

konungar i spetsen, vilkas namn

också ofta nog nämnas. Här för-

tjäna att framhävas Talivalds, med

sönerna Wisvalds, Rusins, West-

härds och andra lettiska hövdnin-

gar, vars rödvitröda fanorpånytl-
jötts som den lettiska republikens

tecken. De lettiska stamhövdin-

garna,t. ex. konung Westhards av

Semgallen, vilken härskade över

icke mindre än tolv lydfurstar,
voro kraftfulla krigsherrar, och

efter vad krönikan berättar, hade

Westhards till sitt förfogande en

här på tretusen ryttare. Letterna

voro goda sjömän, åkerbrukare och

boskapsskötare stodo på en för

sitt tidevarv hög kulturstånd-

punkt, och voro delvis också krist-

nade. De sköna konsterna

hade bland dem hängiv-
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na dyrkare och även skrivkonsten var dem icke

obekant, vilket bevisas genomförekomsten av en

runrad, som dock senare ersattes med latinska och

gotiska bokstäver. Letterna kände också till mellan-

folklig rätt och avslöto upprepade gånger fördrag
med slaverna, liverna och esterrfa. Liknande fördrag
slötos också med de inträngande tyskarna, med vilka

under trettonde århundradet dock så gott som be-

ständigt krigstillstånd rådde. Oaktat Svärdsriddar-

ordens förintande nederlag vid Saules 1236 och
Durbes 1240 segrade dock till slut tyskarna på
grund av de lettiska stammarnas inbördes oenighet,
och i mitten av det fjortonde århundradet grun-
dade de främmande inkräktarna vid Östersjön
den av lettiska och estniska landsdelar samman-

satta federativa ståndsrepubliken Livland. Huvud-
rollen vid dennas konstituerande spelade lantda-

gen, i vilken sutto representanter för det
tyska andliga ståndet, de tyska städerna och från
livländska orden vilken skapats såsom en efterföl-
jare åt svärdsriddarna. De besegrade letterna,
liverna och esterna förlorade så småningom utom
sin egendom även sina politiska rättigheter och
komlnio att lyda under än krigsherrarnas än kyr-
kans än godsägarnas ok. I mitten av det sextonde
århundradet börjades mellan Östersjöns stormak-
ter kampen om herraväldet vid dess stränder. Den
livländska federativa ståndsrepubliken, vilken re-

dan befann sig i ett tillstånd av inre förfall, ägde
icke krafter att uppehålla sin självständiga ställ-

ning och delades därför 1561 mellan Polen, som tog

för sig Livland och Lettgallen, Danmark som er-

höll Pilten och öarna i Östersjön, samt Sverige
vilket tilldelades Estland. De båda lettiska lands-

ändarna Kurland och Semgallen omdanades till

ett hertigdöme under den siste ordensmästaren,

Kettler, vilken som län från den polska kronan

erhöll den ärftliga hertigvärdigheten. Kurlands

blomstringstid inföll under det sjuttonde århun-

dradet, då hertig Jakob förstod att göra sitt län till

en så gott som oavhängig stat, vilken slot fördrag
med såväl Spanien som Frankrike och Polen. Dock

var det även under denna tid endast den polska

krigsmakten, som skyddade landet från att indragas
i det ryska väldet. I början av det sjuttonde år-

hundradet påbörjade svenskarna på nytt kampen
om herraväldet i Östersjön och intogo snart

Riga och därmed hela Livland. Under polsk
styrelse förblev endast Lettgallen. Den svenska

tiden i Livland räknas än i dag såsom främlings-
tidens bästa skede, ty svenskarna upprätthöllo och

försvarade bondeståndets rättigheter, inrättade

skolor, införde en ordnad kyrkoförvaltning, läto

översätta bibeln, fråntogo godsägarna de av dessa

egenmäktigt underslagna jordagodsen ja plane-

rade t. o. m. livegenskapens upphävande. Vid det

svenska väldets fall år 1721, då den ryska eröv-

ringen av Livland stadsfästes, lämnades likväl

denna landsdels egenartade inre organisation be-

stående. Lettgallen tillföll 1772 efter Polens första

delning Ryssland och likaledes 1795 efter den

tredje delningen Kurland med Semgallen, vilka
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Krišjānis Valdemārs,

mūsu jūrniecības nodibinātājs, atmodas

laikmeta darbinieks.

Den lettiska sjöfartens upphovsman och en

av den nationella väckelsens förkämpar.

icke längre hade någon beskyddare. På detta vis
enades visserligen hela Lettland men kom nu un-

der det ryska oket, från vilket befrielsens timma

slog först efter 197 år vid utropandet av oav-

hängigheten den 18 november 1918. Särskilt svårt
hade letterna det i början av rysstiden, då ryskt
regeringen endast skickade sina generalguvenörer
till de baltiska provinserna, där den faktiska rege-
ringsmakten förblev i ridderskapets och adelns
händer. Detta ledde till upprepade bondeuppror,
vilka för övrigt även tidigare icke va rit sällsynta,
och den ryska regeringen såg sig särskilt under
Katarina II :s tid tvungen att rikta sin uppmärk-
samhet på de fullkomligt onormala förhållandena.
Också ett antal liberala tyska godsägare över-

räckte under det adertonde århundradet till lant-

dagen förslag till reglerande av bondeståndets

rättigheter, men dessa avvisades kategoriskt.
Först i början av det nittonde århundradet under

inflytande av franska revolutionen förkuande

kejsar Alexander I genom en ukas av år 1804 den

lettiska bondebefolkningens rätt till dcii självbru-
kade torvan men den därtill sig hänförande lagen
lyckades det reaktionen att fördröja och efter

Napoleons fall. närmare bestämt 1819, helt bringa
ur världen. Den ersattes genom en lag, som vis-

serligen gav lantbefolkningen personlig frihet men

lät godsägareklassen behålla samtliga de ägor, som

hitintills varit anvisade åt bönderna till person-

ligt uppehälle. Denna bondebefrielse lämnade

alltså i själva verket de frigivna i större fattigdom
och elände än vad som härskat under livegenska-
pens tid. Härtill kom, att jordlotter, vilka senare

friköptes från godsen, betingade ett så oskäligt
pris som 91 guldrubel pr.dessjatin och detta ehuru

under svensktiden den svenska regeringens un-

dersökningar skaffat klara bevis för att fem sjät-
tedelar av all under godsen lydande jord vore att

beteckna som av godsherrarna i tidernas lopp sig

Latvju dainu krīvs un atmodas laikmeta darbinieks Krišjānis Barons.

Krišjānis Barans upptecknaren av de lettiska folkvisorna
och en av Lettlands första frihetskämpar.

orättmätig tillvällad länsjord, vilken uppgivits så-

som personlig egendom. Godsägarna, vilka erhöllo

höga arrenden,ville för övrigt också endast ogärna
stycka sina ägor, varigenom böndernas förhopp-
ningar att genom köp förvärva sina boställen i

allmänhet icke uppfylldes, något som återigen
föranledde missnöje och oroligheter. Många letter

övergingo under denna period till den grekisk-
ortodoxa läran och utvandrade till Ryssland, va-

rigenom åter godsägarna bereddes svårigheter.
Under adertonhundrasextiotalet erhöllo letterna

i övrigt också ett flertal borgerliga rättigheter och

iså mån rörelsefrihet, att de nu tillätos slå sig ned

i städerna och sysselsätta sig med handel. Det är

att bemärka, att i Lettgallen de lettiska bönderna

erhöllo friheten först år 1861, d. v. s. på salmma

gång som sina ryska ståndsbröder. Efter den för-

åldrade kommunalf örvaltnmgslagens omändring
1877 och införandet av den nya rättsskipningsord-
ningen 1883 erhöllo letterna också tillfälle att del-

taga i kommunalförvaltningen, det offentliga li-

vet, och i viss mån även statens styrelse. Vid

samma tidpunkt uppblomstrar också den andliga
odlingen. Under den andra hälvten av det nit-

tonde århundradet voro letterna, understödda av

sina lantmannabanker och svarkassor, i stånd att

inköpa ett betydande antal hemman och ävenle-

des fastigheter i städerna,där de vuxit sig in. Den

lettiska ungdomen studerade vid denna tidpunkt
allmänt vid universiteten, ägnade sig åt litteratu-

ren och de sköna konsterna samt kunde sägas hava

uppnått en viss bildningsstandard, vilken

betecknade det första steget till nationell

väckelse. Om också den första lettiska tid-

ningen utkom redan 1822, kan man dock tala om

ett pressväsende först mot århundradets slut. Så-

lunda utkommo 1856 "Husets gäst", 1868 "Baltiska

nyheterna", 1886 "östern", 1880 "Den baltiska jord-
brukaren". Det första större arbetet i publicisti-

ken, Attis Kronvalds "Nationella Mål", stammar
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ävenledes från 1868, vilket minnesrika år också

såg "Rigas lettiska förening" och dess teater grun-

das, 1873 avhölls den första sångarfesten och 1874

den första lettiska lantbruksutställningen.

Samma år diktade också Baumanis folkhymnen

"Gud skydde Lettland". 1896 öppnades i Riga den

första mera allmänt anlagda etnografiska utställ-

ningen, vilket väckte och vände intresset åt folkets

egenartade hemkonst. 1894 års stora händelse

var utgivandet av Krischan Barons sam-

lade lettiska folkvisor. Letterna. studerade vid

denna tid redan allmänt vid universitet och

högskolor, ägnade sig åt literaturen, och

folket kunde redan framvisa sådana nationella för-

kämpar som JurisAllunans, Kr/onvaldu Attisj Kriš-

jānis Waldemars, Janis Tschakste, Fr. Grosvalds,

Kr. Kalninsch, J. Bandrevisc, J. Welme, W. Olavs,

och andra, vilka dels såsom publicister dels som

nationalekonomer-organisatörer och som bild-

ningsspridare stärkte och befäste det lettiska fol-

kets nationella ryggrad. Deras många efterföl-

jare fortsatte det påbörjade verket och mot slutet

a~v det nittonde århundradet kan det redan talas om

en lettisk kultur och ett lettiskt offentligt liv. Dock

var folkets ekonomiska läge liksom tidigare svart,

dess förmögnare klass var synnerligen liten och

övervikten låg hos det landlösa proletariatet, vil-

ket utvandrade från sina hemorter och begav sig
till arbete i fabrikerna. Sådana hade i stor mängd
grundats i hamnstäderna. Detta stora obesuttna

skikt (på hundra letter räknades minst sjuttiofem
landlösa) blev ett löttfånget offer för de revol-

tionära läror så som de förkunnades i t. ex. "Nya
strömmar" och började i sin primitiva tro på des-

sas seger 1905 års revolution, vilken delvis också blev

nationellt betonad, och under vilken redan hördes

parollen "Fram för det fria Lettland". De libe-
ralare strömningarna i den ryska offentligheten
sympatiserade med letterna, men regeringen un-

dertryckte blodigt detta försök till befrielsekamp,
och många av de lettiska politikerna sågo sig

tvungna att gå i landsflykt.
Oaktat den inträdande reaktionen fortsatte

ded progressivt nationella lettiska folkets bästa

krafter det i den nationella väckelseperioden be-

gynta verket, kämpade emot förryskning, grun-
dade föreningar, kooperativer, sparkassor, utgåvo
böcker och stärkte sina landsmäns ställning så-

väl ekonomiskt som andligt. I ett fler-

tal landsortsstäder övergår kommunalförvaltnin-

gen vid denna tidpunkt i lettiska händer även i

yrkeslivet tillväxer procenten letter alltmera så-

väl vad läkare, jurister, präster, ingenjörer, skol-

lärare som också fria konstnärer beträffar. Vid

Dorpats, Rigas och Rysslands högskolor studera

ett stort antal letter, vilka med särskilt intresse be-
söka lantbruks- och tekniska fakulteterna, som så-

lunda kunna sägas hava förberett många av det

fria Lettlands nuvarande föregångsmän för deras

värv i hemlandets tjänst. Till stor del använda

också de politiska emigranterna sitt tvungna up-

pehåll i utlandet till studier. Littteraturen

upplever en blomstringsperiod, under vilken fram-

träda diktarna: J. Akuraters, Aspazija, Auseklis,
A. Paparde, F. Barda, J. Poruks, A. Pumpurs,

J. Rainis, K. Skalbe, E. Weidenbaums, E. Wirza

o. a. Författarna Apsischu Jēkabs "Inför härads-

rätten", A. Deglavs "Riga", V. Eglits "Gråa ba-

ron", J. Janschevskis "Hembygden", J. Lauten-

bachs "Rollerna", "Liga", Kaudsischu Matiss och Rei-

Dzintarjūra apskalo Latvijas krastus. Bärnstenshavet som slår mot Lettlands stränder.

Latvija — Zviedrija
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nis "Lantmätartider", Māteru Juris, A Niedra

"Röken från sveden", dramaturgerna Brigaderu

Anna" "Spriditis') R,Blaumanrs . Mraigfo^e
A. Gulbis, J. Rainis "Indals och Anja E. Wults

"Lögner", novellisterna J. Jaunsudrabmsch,. P Ro-

sits K. Strals, A. Schwabe, A. Upits o. Att be-

märka är, att de lettiska skriftställarnas diktarga-

or komma särskilt till uttryck . poem och

berättelser Av ryktbara och bemärkta tonsat-

treÄia att-i hågkommas E. Darsmsch genom

sin "Valse Melankolique" A Jurjans, A. Kal-

ninsch, E. Melngailis, J Vitols, E Vigners och ga-
lits. Måleriet representeras av J. Feders, K Huhn,

B. Matwejs, R. Perle akademikern R.

(guldmedalj i Paris och Lyon) J. RoseJ. Rosen-

tals, R. Tillbergs och T. Valters. Som grafiker kunna

anspråk på uppmärksamhet göras av A fiite-

Pleta, och professor R. Zarrinsch. Arkitekternas

främsta män anses vara S. Baumanis, M. Nukscha

och Pekschens. Kritiker och publicister av rang aro

AronuMatiss, ]. Åsars och A. Bergs Art Bersinsch,

V Olavs, K. Ulmanis, A. Upits, Dr. M. Walters,

1 Velme, Dr. P. Sahlits med ett ord mom alla sam-

hällslivets riktningar har det lettiska folket glan-

sande representanter att uppvisa. Detta galler

också vetenskapen där historikern Ķr^er-^
nicks, professor Balodis, professor J. Endselinsch

P Schmidt och akademikern P. Valdens aro att

förteckna. När världskriget utbröt, 1914 var det

lettiska folket därigenom också andligen mo-

get lör oavhängighet. Det är att bemärka

och understryka, att redan kejsar Nikolaus

II år 1915 tillät bildandet av en frivillig
lettisk armé under eget nationellt befäl och
i styrka uppgående till 182.000 man. Den-

na bär höll under mer än tre år fronten vid Riga
och band betydande tyska truppmassor och förlo-

rade under loppet av krigshändelserna mer

än 32.000 i stupade. Den berömde tyska överbe-

fälhavaren fältmarskalk von Hindenburg kallade

en gång dessa lettiska regementen "de strålande

stjärnorna" på Rigafronten. Det var heller icke

endast en gång, som de lettiska trupperna räddade

den ryska västfronten undan fullständigt sam-

manbrott.

Genast efter den omstörtning som på hösten

1917 förde bolschevikerna till makten i Ryssland
grundades i Valk, då Riga redan fallit i tyskarnas
händer, det lettiska natiionalrådet, vilket höll kon-

takt med Petersburgs lettiska centralkommité för

flyktingshjälpen som under ledning av J. Tschak-

ste och med medverkan av det lettiska offentliga
livets mest framträdande personer inlett förarbe-

tena för den nationella oavhängighetens ernående.

Alldeles särskilt aktivt deltogo i dessa arbeten de

lettiska skriftställarna och publicisterna. Huvud-

rollen tillföll av alla medverkande partier det

nybildade bondeförbundet. Utom det ju långt ti-

digare grundade socialdemokratiska partiet orga-

niserades vid denna tidpunkt ett flertal andra

grupper som t. ex. radikal- och nationaldemo-

krater.

Rīgas pils, Valsts prezidenta mītne. Rigas slott — Statspresidentens residens.

Sverige — Lettland
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Valknationalrådets högtidligt inlagda protest mot

fredsfördraget i Brest-Litovsk, genom vilket Balti-

kum utlämnades till tyskarna, var ett steg av största

betydelse. Här måste tillfogas, att ryska regerin-

gen redan 1915 tvångsvis utdrivit den lettiska be-

folkningen från Kurland och lett strömmen av

krigsflyktningar till det inre Ryssland. När Riga-
fronten föll tillsammans, vägrade de ryska regemen-

tena att vidare kämpa och lämnade helt enkelt

fronten, vilket möjliggjorde för de tyska trup-

perna att 1917 på hösten besätta hela Lettland.

Med fördraget i Brest avstod det nya Ryssland

som sagt de lettiska landsdelarna till Tyskland,
vilket redan gjort upp planerna för Kurlands kolo-

nisation medelst tyska bönder, företrädesvis de-

mobiliserade soldater. Endast Ententens seger

förmådde rädda Lettland undan detta öde.^
Men även i Riga grundades oaktat svårighe-

terna från den tyska ockupationsmaktens sida ett

demokratiskt block under agronom K. Ulmanis,

senare Lettlands första ministerpresident, vilket

då det tyska herraväldet störtade samman, organi-

serade folkrådet och slutligen kunde så den 18 no-

vember 1918 den nuvarande statspresidenten Gu-

stav Semgals proklamera Lettland som oavhängig

republik. Folkrådet hade redan den 11 november

1918 av England erkänts som representant för

Lettlands suveräna folk. Detta var den numera

hädangångne utrikesministern Meierovics första di-

plomatiska framgång. Svåra uppgifter väntade

det unga lettiska ministerkabinettet, vilket måste

organisera sin stat utan medel, utan armé, med en

ruinerad industri, ett ruinerat näringsliv och dito

lantbruk. Under julhelgen började bolschevikernas

infall, då oaktat överenskommelsen med Ententen,

tyskarna begyne utrymma det lettiska territoriet,

innan det ännu varit den lettiska regeringen möj-

ligt att organisera en armé. Riga föll därför sä

gott som utan strid i bolschevikernas händer. Den

provisoriska regeringen överflyttades till Libau,

där arbetet på arméns och statens organiserande
fortsattes. Det röda angreppet kunde visserligen
mötas med pamgång men frihetskampen led betyd-

ligt avbräck genom den den 16 april 1919 skedda

Niedrakuppen, en direkt landsförrädisk handling,
som i hög grad äventyrade de militära operationer-
nas framgångsrika fortsättande. Först sedan räknin-

gen uppgjorts med herr Niedra och hans medlöpare
kunde Lettlands ställning åter anses betryggad.
Under tiden hade den lettiska sydarmén tillsam-

mans med det baltiska lantvärnet befriat Riga och

nordarmén tillsammans med sina estniska bunds-

förvanter sopat undan vonder Golz landsknekts-

hopar, vilka den 22 Juni ledo ett förintan-

de nedalag vid Wenden. Efter sammanslag-

ningen av de båda härarna kunde den

nyutsedde arméöverbefälhavaren J. Balodis, vil-

ken ursprungligen korats till chef för syd-
armén istället för den på slagfältet stupade
översten O. Kalpaks, förfoga över en ansenlig

truppstyrka, med vilken det också lyckades honom

såväl att hålla bolschevikerna stången som att

besegra rövargeneralen Bermonts ungefär 50000

man starka armé sammansatt av rester från von der
Golz soldateska och nya tyska frivilliga, vilka

gemensamt satt sig på marsch mot Riga. När

slutligen i Januari 1920 med polsk hjälp också Lett-

gallen befriats, kunde 1 Maj samma år den av valda

representanter for hela Lettland bestående Konsti-

tuerande församlingen sammanträda för att be-

stämma om det lettiska folkets vidare utveckling.
Sådan är i korthet Lettlands fögångenhet, sådant

det lettiska frihetskrigets förlopp.
11. Det nya Lettlands utveckling.

Efter att Lettlands befrielse och dess fienders

förjagande slutförts, var det nödvändigt att för be-

fästande av den ernådda friheten säkra Lettlands

internationella ställning, skapa nödvändig förvalt-

ning och grundlagar, samt framförallt att ekono-

miskt säkerställa landet. Det måste påpekas, att

Lettland mer än 4 år varit krigsskådeplats och

därigenom lidit oerhörda förluster, vilka än yt-
terligare förstorats under tiden för den tyska och

den bolschevikiska ockupationen. Industriens

maskiner hade evakuerats till Ryssland (ungefär 30

tusen vangslaster till ett värde av 1.000 millioner

guldrubel), handeln hade avstannat, bankerna ar-

betade inte längre och deras tillgånger hade också

evakuerats till Ryssland. Lantbrukets byggnader
voro med undantag för endast 12% i ruiner, krea-

turen rekvirerade, åkrarna lågo i trade, och en

stor del av nationen vistades ännu som flyktingar
fjärran från hemlandet. Naturligtvis måste un-

der dessa omständigheter såväl de största an-

strängningar göras som den största sparsamhet och

återhållsamhet iakttagas för att möjliggöra fort-

sättandet av det påböriade arbetet. På hösten

1920 begynne dessutom den lettiska rubeh is kurs

att falla, vilket föranledde nödvändigheten att på
allvar taga itu med en reform av penningväsendet.
Alla krafter måste därför i första hand inriktas

på det ekonomiska lägets sanering. Först måste

dock fred slutas. Detta program blev också till

punkt och pricka utfört. Den 15 juli 1920 slöt Lett-

land fred med Tyskland, vilket tagit i sitt skydd
Bermontarméns rester. Den 11 augusti samma år

underskrevs fredsfördraget med Ryssland, vari-

genom flyktingarna bereddes tillfälle at återvända.

Bland annat åtog sig Ryssland i detta fördrag att

restituera de från Lettland utförda inventarierne,

kulturvärdena och inlagorna liksom också att draga

försorg om planterande av hundra tusen hektar

skog som ersättning för dett under kriget härjade
områdena. Under tiden hade Lettland redan inrät-

tat diplomatisk representation i utlandet liksom

också i annat fortsatt organiserandet av sina istats-

instutioner. För att förnya industriens och lant-

brukets verksamhet lät den konstituerande för-

samlingen tullfritt införa maskiner och bevil-

jade krediter i stor utsträckning. 1 statshushåll-

ningens intresse övertog staten i sin förvaltning
järnvägarna, skogarna, linhandeln, införde sprit-
monopol och övertog tillfälligt också ett antal

andra grenar av det ekonomiska livet, vilka privat-
initiativet icke förmått utveckla, t. ex. läderhan-

deln, som dock senare åter frigavs. För att under-

stödja handeln antogs en lag angående frihamns

territorium och utarbetades en tulltariff, vil-

ken ägde kraft till 16 april 1928, då en ny

antogs. Med stor uppmärksamhet ägnade sig
konstituerande församlingen också åt förnyandet
av det svårt prövade lantbruket, till vars förfogande
man ställde byggnadsvirke och till vars understöd,

man lämnade utsäde, konstgödsel samt kontant-
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medel för förvärv av kreatur och maskiner. På

samma gång ordnades järnvägsförbindelserna, bro-

arna remonterades och stations- och hamn-

oyggnader förnyades Särskilt den koopera-
tiva rörelsens utveckling låg konstituerande

församlingen vart om hjärtat, vilket bevi-

sades, genom utarbetandet av de därpå hän-

syftande lagarna och beviljandet av stora

penningunderstöd. Stora svårigheter beredde

myntväsendets stabilisering och balanserandet av

budgeten, men även dessa svårigheter kunde tack

vare goda skördar, fördelaktiga lin- och virkespri-
ser och sträng sparsamhet lösas. Redan år 1921

var den lettiska valutan stabiliserad och enny mynt-
enhet, läten, jämnställd med guldfrancen, hade in-

förts. Även budgeten hade balanserats utan deficit,

år 1922 blev detmöjligt att grunda en lettisk emis-

sionsbank. Under tiden, närmare bestämt

den 26 januari 1921, hade stormakterna er-

känt Lettland de jure. Samma år den

22 september upptogs landet i nationernas

förbund och den 7 november 1922 upp-

tog den första Saeiman, vald på grund av grundla-
gen av den 15 februari 1922, sin verksamhet. I

enlighet med grundlagen är Lettland en republik,
vars suveräna folk representeras genom den av

hundra deputerade bestående Saeiman. Varje
lettisk borgare, som ätnjuter fulla svedborgerhign-
rättigheter, kan deltaga i valen och uppställa kan-

didatlistor. Valen äro proportionella. För vissa fall

ha förutsetts folkomröstning. Saeiman utgiver la-

gar ratificerar fördrag med främmande makter och

bestämmer genom budgeten över stats-

finanserna. Saeiman väljer på tre år statspresi-
denten. Statspresidenten representerar Lettland

gentemot utlandet och arménär honom underställd.

Annars har presidenten förhållandevis små rättig-
heter. Han kan giva amnesti förbrytare
och åt taga initiativ till nya lagar. Pre-

sidenten kan icke upplösa Saeiman och ej heller

fördröja publicerandet av ett lagförslag mer än

två månader. Även ministerkabinettet har att ansva-

ra inför Saeiman, vilken efter den bestående la-

gordningen reglerar statslivet. Saeiman har sitt eget
inre reglemente i överensstämmelse med vilket dess

arbete ledes genom presidiet, fraktionsbyrån och

kommissionerna. Vid Saeimans sekretariat befin-

ner sig en kodifikationsavdelning och ordensrådets

kansli. Alla tal stenograferas. Allmänheten har
tillträde till sammanträdena. Den första lettiska

Saeiman arbetade mellan den 7 november 1922 och
den 4 november 1925 och fortsatte statslivets orga-
niserande genom antagandet av ett antal viktiga
lagar såsom bolagslagen, församlingslagen, pressla-
gen m. fl. Den andra Saeiman valdes

den 3 och 4 oktober 1925 och den tredje Saeiman
den 6 och 7 oktober 1928. Den andra Saeimans

deputerade kan indelas som följer, 37 sociali-

ster (32 vänster, 1 från det judiska "Förbundet" och

4 tillhörande minoriteterna, 47 lettiska borgerliga
deputerade (av vilka 12 från Lettgallen)
och 16 representanter från minoriteterna (5
tyskar, 2 polacker, 5 ryssar,

\4 judar). 1 den

första Saeiman furmos 38 sociåjister, 47 lettiska

borgerliga deputerade och 15 representanter för

minoriteterna (därav 5 tyskar), öm
man räknar

representanterna för minoriterna till de borger-
liga grupperna, måste det konstateras, att

såväl första söm andra Saeima förefunnits en

bestämd borgerlig majoritet. Tyvärr har statslivet

lidit menlig inverkan genom det stora antalet par-
tier särskilt vad regeringsbildandet beträffar
Detta är att förklara genom den miss-

lyckade och förhastade vallagen och dess konse-

kvenser. På den allra sista tiden ha dock grun-
dats åtskilliga politiska sammanslutningar. Den

tredje Saeiman skiljer sig till sin sammansättning
starkt från de tidigare, då däri invalts fem repre-
sentanter för vänsterfackföreningarna (läs kommu-

nister). Dessa mandat ha erövrats från vänstern
och från socialdemokraterna. Tillsammans med
'Förbundets" representant äro socialisterna 31.
Vad beträffar de borgerliga partierna hava

bondeförbundet och demokratiska centern bi-

behållit sina hittillsvarande antal represen-
tanter under det att de kristliga och
A. Blodnicks nybyggare ökat sitt antal.

Förintande nederlag ledo emellertid vid valen en

ytterligare nybyggargrupp och högersocialdemo-
kraterna. I aeras ställe ha dock kommit nya små-

grupper. I Letgallen har stälningen icke heller

förändrat sig. I stort sett ha de borgerliga par-
tierna bibehållit sin hittillsvarande ställning. Av

minoriteterna ha såväl tyskarna som ryssarna och

judarna vunnit en plats var. Tillsammans ut-

göra borgarna 64% emot 63% i den föregå-
ende Saeiman. Till ordförande i den första Saei-

man valdes Fr. Vesmans (numera minister i Lon-

don) Hans efterföljare i detta ämbete

blev Dr. P. Kalninsch åven han

från den vänstersocialdemokratiska fraktio-

nen. Den andra Saeiman valde liksom kon-

stituerande församlingen och den första Saeiman

till statspresident folkrådets ordförande J. Tschak-

ste. Efter J. Tschakstes död 1927 valdes till stats-

Ē
resident på tre år d. v. s. intill år 1930 G. Semgals.
>en lettiska konstituerande församlingen bestämt

även statsfanans utsunde. Republikens flagga är en

sentima ättling till de lettiska hövdingsfanor, vilka

omtalas redan i rimkrönikan. Statspresidentens och

arméns fanor visa ett röd- vitt- rött- kors på
vitt fält, varvid statspresidentens i korsets

mittpunkt för stora statsvapnet. Statsvapnet be-

står av en utskuren sköld, vilken hålles av ett lejon
och en grip. På skölden synes den uppgående
solen i blått fält, högra sidan av underdelen är en

silvergrip i rött fält, vänstra sidan återigen ett

rött lejon, silverfält. Skölden krönes av tre gyllene
stjärnor, symboliserande landets tre stora pro-

vinser Kurland med Semgallen, vilka alltid varit

förenade som hertigdöme, Livland och slutligen
Lettgallen. Även vapensköldens tecken ha häm-

tats från dessa tidigare provinsers sköldmärken.

För att belöna förtjänster, i krig har instiftats en

krigsorden, tillägnad folkhjälten Björndödaren, i

tre klasser. Ordenstecknet är gestaltat som ett

eldkors och bäres vid ett rödvitt band. För erkän-

nandet av civil förtjänster har instiftats Trestjärne-

orden, ett vitt kors med gyllene strålar buret vid

blått band med guldränder, och indelat i sex klas-

ser, samt dessutom förekommande som guld-
silver- och bronsmedalj. Som Lettlands folksång
har erkänts komponisten K. Baumanis kända:

"Gud skydde Lettland". Lettlands administra-

tiva indelning har länmats i sitt tidigare skick

d. v. s. såsom den historiska utvecklingen gestaltat
den. Som ny provins har blott tillkommitLetgallen.

Sverige —
Leltl an <1
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Ģenerālis Jānis Balodis,

bij. armijas virspavēlnieks.

Arméns forntvarande överbefälhavare.

Blakus:

Pulkvedis Oskars Kalpaks,┼

pirmais armijas komandiers,
kritis kaujās.

Lettlands första armeöverbefäl

havare fallen på ärans fält.

ARMIJAS KOMANDIERI.

ARMÉNS

ÖVERBEFÄLHAVARE.

Armijas komandiers

ģen. M. Peniķis.

A.rmeö verbefälhavaren

general M. Penikis

Apakšā:

Kaŗa flote, valsts svētkos illumi-

nēta, Daugavā pie Rīgas.

Lettiska flottans fartyg formera-

de på Diina och illuminerade med

anledning av 10 årsjubileet

18 November 1928.
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len. Av Livland och Kurland har avskilts det

estniska och litauiska områdena. Med Estland

underskrevs gränsfördraget den 19 oktober 1920

med Litauen den 14 maj 1921. Med Ryssland be-

stämdes gränsen genom fredsfördraget. Den 93

kilometer långa gränsen med Polen bar ännu inte

slutgiltigt utstakats.

Lettlands huvudstad är Riga; i vilken koncen-

trerats samtliga betydelsefullare, offentliga, eko-

nomiska, och kulturella instituioner. Riga är al-

laredan mer än 900 år gammalt och i sin krönika

omnämner Henrik letten, staden såsom "den

gamla hamnen vid det höga berget". Detta berg,
som kallades för Kubekulle, såg ännu den bekanta

etnografen Broce i slutet av adertonde århundra-

det. Det befann sig på den plats, där nu Espla-
naden ligger. På kullen stod en borg, vilken till-

hörde den liviske konungen Kaupo, som döptes till

Jakob, och som skänkte penningmedel till byggan-
det av Sankt Jakobskyrkan. Den heliga Magda-
lenas kyrka är för övrigt uppkallad efter

en av Kaupos döttrar. På biskop Alberts råd slogo de

tyska köpmännen här sitt befastade läger år 1201,
vilket år också räknas såsom tidpunkten för Rigas
officiella grundläggande. Såsom Hansestad spelade
Riga en betydande roll och var t. o. m. åren 1561—

1582 självständigt. Utom Riga har Lettland även

andraföre detta huvudstäder. Mitau var sålunda en

gång huvudstad i de förenade hertigdömena Kur-

land och Semgallen, på Jesusborgen i Goldingen
residerade tidvis de kurlandska hertigarna och Pil-

ten var säte för de kurlandska biskoparna. Även

i Livland furmos Hansastäder, såsom Wolmar och

Wenden. Lettland indelas nu administrativt i fyra
provinser Kurland med Libau som centrum,

Semgallen med Mitau, Livland med Riga
och Lettgallen med Rositten. Provinserna

indelas i sin tur i nitton kretsar med var

och en sin kretsstad och i 524 socknar,

Riga, Libau, och Diinaburg äro underställda sär-

skilda prefekturer. 57 lettiska städer äga självför-
valtningsrätt och välja på två år sina stadsfull-

mäktige. Även socknarna hava sina reglementen,
efter vilka väljas sockenråd, som hava att över-

vaka ortslivet. För ordningen sörjer polisen, vil-

ken är underställd inrikesministern och frivilliga
skyddskårsorganisationer, som även de övervakas

av inrikesdepartementet. För rättens upprätthål-
lande i Lettland sörja domstolarna, vilka äro oavhän-

giga och indelas i fredsdomstolarna, de fyra hov-

rätterna i Riga, Libau, Mitau och Diinaburg samt

högsta domstolen, vilken liksom Senaten be-

finner sig i Riga. I Lettland är ännu i

kraft den forna baltiska provinsrätten och
de tidigare ryska lagar, som icke upp-
hävts genom särskilda lagar för närvarande

arbetas på en lettiska lantlag, av vilken

delar redan föreligga. Domstolarnas verksamhet
och fängelserna stå under Överinsende av den med

en generalprokuraturs rättigheter utrustade jus-
titsiemiinistern. Vid hovrätterna verka de edsvurna

advokaternas förbundoch de likaledes edsvurna no-

tarierna, som också stå under övervakning från jus-
titiedepartementet. Nya lagar publiceras i "Rege-
ringsunderrättelserna" och i "Lag och förfo-

gandesamling". Justitiedepiartament utger_ "Jus-

titiedepartementets underrättelser". På landsbyg-

den äro häradsrätter i verksamhet. På grund av

en särskild lag fungera vidare krigsrätter, sjörät-
ter och hyresrätter. Under den allra sista tiden
ha grundats särskilda fredsdomstolar för minderå-

riga förbrytare.
Statsförvaltningen arbetar regelmässigt, om

också departementens verksamhet icke regleras
genom fastställda paragrafer. Hittills har Saeiman

antagit instruktioner endast för ministerkabinettet.
Att bilda regeringt har uppdragits åt stats -

presidenten personligen vilken har att härtill

uppfordra de grupper, som kunna anses förfoga över

majoritet i Saeiman. Därefter måste kabinettet
erhålla förtroendevotum. Under de perioder, då
Saeiman icke är sammankallad, äger ministerkabi-
nettet rätt att utgiva lagar med undantag av sådana,
som hänföra sig till statsbudgeten. Ministerkabi-

nettet utnämmer med Saeimans utrikeskommissions

och stadspresidentens medgivande personalen vid

Lettlands diplomatiska representationer i utlandet.

Rätten att insätta beskickningschefer tillkommer

dock endast statspresidenten. Regeringen består

av ministerpresidenten och nio ministrar, utrikes-,
krigs-, inrikes-, bildnings-, justitie-, sociab, finans-,
lantbruks- och kommunikationsministern.

I regeringen ingår också statskontrllören,
vilken av Saeiman utses för en tidrymd av tre år.

Under de förgångna tio åren hava ministerpresi-
denterna varit K. Ulmanis, fem gånger, den hädan-

gångna Z. Meierovics, två gånger J. Pauluks, V.

Samuels, H. Celminsch, A. Alberinsch, M. Skuje
nieks, P. Juraschevskys och i skrivande stund

återigen H. Celminsch. Ministerkabinetten har till

större delen grundats på koalitionsvägen ur antin-

gen högerns eller vänsterns partigrupper. I flerta-
let hava också representanter för miniroteterna

deltagit. Ministerkabinettets affärer hava under

alla år legat i händerna på chefen för statskansliter

D. Rudzits. Vid departementen finnas särskilda

förvaltnintsråd t. ex. vid finansministeriet för

näringslivet och för utlandshandeln, vid lantbruks-

ministeriet för lanthushållning. Vid krigsministe-
riet finnes ett krigsråd, vid bildningministeriet
konst- och teaterråd såväl som ett råd för medde-

landet av undervisning utom skolorna. Vid inri-

kesministeriet sammanträda regelmässigt krets-

föreständarnas råd, och även andra departement
hava sina motsvarande institutioner, t. ex. utri-

kesministeriet, i vars rådsbestånd ingår represen-

tanter för departementets högre tjänstemän.
Efter sin arbetsindelning sönderfalla departemen-
ten i byråer, avdelningar, underavdelningar och

förvaltningar. Statskontrollören kontrollerar

statsinstitutionerna ja övervkar t. o. m. deras fak-

tiska utgifter. Alla regeringens beställningar och

ekonomiska angelägenheter regleras genom öppna
anbud och offentliga auktioner. Utom den admini-

strativa förvaltningens stora apparat har med tiden

till stadsförvaltningen också kommit att räknas en

rad ekonomiska företag, såsom järnvägsverkstäder,

skogarna, elektriska kraftstationer, lin-och spritmo-
nopolen, statsryckerierna m. fl. Därmed för-

klaras det stora antalet statstjänsteman, till vil-

ka ytterligare tillkomma de anstälda vid posten
och telegrafen byråtjänstemän, polisen, skollärar

na, domarna, högskolans krafter, skogsarbetarna o.

s. v. Det är att understryka att dessa företag av
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ekonomisk art löna sig bra och avkasta

beaktningsvärda vinster. I själva verket är anta-

let tjänstemän, vilka sysselsättas i statens admini-

strativa institutioner icke så stort, de äro endast

omkring fyra tusen. Efter vissa avtjänade tjäns-
teår erhålla tjänstemännen pensioner. Tjänste-
männens löner äro i Lettland inte överdrivet stora,

snarare tvärtom.

Lettlands internationella ställning har under

de senaste tioåren väsentligt stärkts. Alla värl-

dens länder ha redan erkänt Lettland och denna

ungstat har ett vittförgrenat nät av diplomater
och konsler med ungefär två hundra fasta punk-

ter, beskickningar, generalkonsulat och konsulat.

En del av dessa upprätthållas av staten men större

delen äro hederskonsuler, ärade borgare av främ-

mande nationalitet,vilka utan ersättning tagit det på

sig att tillvarataga Lettlands intressen i utlandet och

befordra de ekonomiska förbindelserna. Ofta av-

löna dessa hederskonsuler med egna medel, av den

lettiska regeringen utnämda sekreterare. Beskick-

ningar befinna sig i alla större världscentraler i

London, i Paris, i Rom och även Vatikanen, i Ber-

lin, i Moskva, i Stockholm, i Bryssel och samtliga
de baltiska staterna. Naturligtvis komma i framti-

den också de diplomatiska representationerna att

ökas i antal. Bland annat måste betonas, att Lett-

land har sina hederskonsuler i Japan, i Fjärran
Östern (Charbin) i Mexiko och på ön Malta men

särskilt många konsulat ha upprättats i England
och Tyskland, med vilka länder Lettland har
de allra intensivaste ekonomiska förbindelser. Vid
vissa representationer hava såsom i Berlin och
London utnämts lantbruksattachéer och i Moskva

också en handelsattaché. Lettland har under sin

tioåriga beståndstid avslutit ungefär 220 olika

fördrag, handels-juridiska- och kommunikations-

överenskommelser. Med Litauen och Estland ha

avslutits synnerligen gynnsamma post- och tele-

grafkonventioner och i förbindelsen med Estland

och Finnland har upphävt tvånget för utländska

pass och därmed följande visum. Också för resor

till Österrike, Italien och Tyskland behövas ej
längre visum. En särskild kommission har bil-
dats för avslutande av handelsfördrag. I denna

kommission ingå medlemmar av Saeiman och repre-
sentanter för intresserade ekonomiska krestar.

Kommissionen har utarbetat en stort antal fördrag
med utländska makter. Utom handelsfördrag har

Lettland avslutit även ett flertal arbitrage- och
juridiska fördrag. Med särskild uppmärksamhet
har den lettiska regeringen ägnat sig åt ett ekono-
miskt närmande mellan de Baltiska staterna och i

och för detta måls uppnående ha redan många
konferenser avhållits. Den 5 februari 1927 avslöts
med Estland en överenskommelse angående tullu-
nionen, vilken dock ännu icke kunnat genomföras.
Den 28 juni 1926 avslöts med Tyskland ett handels-

fördrag och ett annat sådant med Ryssland den 2

juni 1927. Tyvärr felas ännu handelsfördrag med
Polen och Litauen. Fördrag har också slutits med

rngland, Frankrike, Italien, Amerika, Turkiet,
Grekland och många andra stater. Det är att

bemärka det Lettland slutit sina handelsfördrag på
principen om "mest gynnad nation", dock äro i

fördragen införda särskilda klausuler angående de
baltiska staterna och Ryssland. I den första av

dessa klausuler betingas vissa företrädesrättigheter
lör de baltiska staterna. I den senare betingas
företrädesrättigheter för de ekonomiska förbin-
delserna med Ryssland. Dessa klausuler ha
antagits av alla världens stormakter. Även i den

nya tulltariffen förutses två olikaskalor, den ena

för de stater, med vilka handelsfördrag re-

dan bestå, den andra för de övriga. Bland
de makter, med vilka fördrag bestå, ha

återigen några erhållit en särskild tariff så t. ex.

Ryssland på grund av ovannämda Rysslandsklau-
sul. De avslutna fördragen ha i hög grad befor-
drat den lettiska exporten, varigenom det ekono-
miska välståndet blivit avsevärt förhöjt. Den
lettiska utrikespolitikens mål är att säkra freden,
att medarbeta i Nationernas förbund, att upprätt-
hålla goda förbindelser med alla stater och att be-
fordra förbindelsen mellan Ryssland och Europa, i
vilket sinne Lettland alltid visat det allra största

tillmötesgående vid avslutandet av allehanda tran-
sit-och kommunikationsfördrag. Stora förtjänster
om utstakandet av riktlinjerna för den lettiska

utrikespolititken måste tilläggas den avlidne

statspresidenten. J. Tschakste 1859 - till 1927

och den hädangångne utrikesministern Z.

Meierovics. Utrikesministrar har vidare varit

K. Ulmanis, L. Seja, H. Albats, H. Cel-
minsch, F. Cielens och A. Balodis den senare

innehar ännu detta viktiga ämbete. Även de ut-
ländska makterna ha i Riga sina ministrar och kon-

suler, vars antal tillsammans med deras närmaste

medarbetares överstiger ett hundra. Vi förteckna
här de baltiska staterna, Ryssland, England, Frank-

rike, Amerika, Italien, Tyskland, Sverige, Polen,
Schweiz, Tscheckoslovakiet och även andra. Flera

beskickningar såsom den estniska, den tyska och

den ryska ha för eget bruk förvärvat hus i Riga
liksom också Lettland förvärvat fastigheter för sina

beskickningar utomlands i England, Tyskland, Po-
len, Estland och Frankrike, vilket kan betraktas

som en god kapitalplacering.
Utrikesdepartementet, liksom de övriga depar-

tementen,utgiva varje år en översikt av sitt arbete,
av vilken det tydligt framgår, hur allvarligt och
brett anlagda dess planer äro men också, hur diskret

och ansvarsfullt detta departements verksamhet

skötes.

Den lettiska nationella armén är ska-

pad i kamp och på slagfältet. Dess för-

sta vagga voro student- och officerskompa-
nierna, dess traditioner äro dess stolta segrar. Den

har också givit sina offer särskilt under världskri-

get, då de lettiska skytteregementena förlorade

32,000 soldater och många officerare, bland dem

den berömde översten Briedis och i frihetskriget,
då den första överbefälhavaren Kalpaks och åter

sinom tusendekrigare föllo. Det är att bemärka, att

Lettlands nationella armé sådan den under frihets-

kriget organiserades, samarbetade med de tyska,
estniska och polska arméerna och Ententens flotta.

Detta samarbete visade sig av särskild betydelse i

synnerhet i kampen mot bolschevikerna och Ber-

mont. Efter övergången till fredstillstånd fortsattes

genomförandet av arméorganisationen
.

Armén
är för närvarande indelad i fyra divisio-

ner. Flottan består av jägare, minsvepare
och undervattensbåtar. Deras utrustning är
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fullt modörn, något som också gäller om

luftförsvaret. Särskild uppmärksamhet ägnas de
tekniska trupperna, vilkas utbildning är utomor-

dentlig Även tanks stå till förfogande. Om arméns

organisation ha stora förtjänster inlagts av dess
förre överbefälshavare general P. Radzinsch, vilken
under frihetskriget var chef för general Balodis
stab. I Lettland har inforts värnplikt, till vilken
inkallas ynglingar i enålder av 21 år.Tjänstetiden är
IV2 år. Armén befinner sig utanför politiken, om

också dess manskap kan deltaga i valen. För offi-

cersutbildningen har öppnats en krigsskola och

liögre kurser enligt särskilt program. För erhål-
lande av en speciell utbildning i den högre krigs-
konsten skickas begåvade officerare till utlandet.
Det är att bemärka att i armen stort värde till-

mätes sport och hygien.varigenom saldaternas häl-
sotillstånd höjes. De i Lettland ynnerligen vit-

tutgrenade sportföreningarna förbereda ynglin-
garna för krigstjänsten. Likaledes måste bemär-
kas den betydande Boy-scaut rörelsen och de
nationella sammanslutningar vilka sysselsätta sig
med militär fostran, t. ex. Lettiska Försvarsförbun-
det, Falkarna och Hembygdens Väktare. Stor hjälp
erhöll armén under tidentför frihetskriget genom
den kvinling hjälpkår som tillsammans med Röda

Korset organiserade verksamheten bakom fronten.
Det är angenämt att kunna konstatera att det i den

lettiska armen sörjes för meddelade av undervis-

ning åt manskapet.

111. Det offentliga och kulturella livets utveckling.
Vad folksbildningen beträffar, spelar den letti-

ska kyrkan trots allt största rollen. I Lettland rå-
der trosfrihet, varjämte kyrkan är autonom. I öve-

rensstämmelse med den 1928 antagna kyrkolagen
har varie särskilt kyrkosamfund sin herde, han må

vara ärkebiskop, biskop eller vanlig prästman.
Dessa äro befriade från krigstjänst. Evangeliskt
Luterska biskopar äro K. Irbe och A. Poelchau.
Katolsk ärkebiskop är A. Springovics samt grekisk-
ortödox ärkebiskop J. Pommers. Synoderna sam-

manträda regelbundet. De olika kyrkosamfunden

hava sina kyrkoråd och skolor. All kyrklig egen-
dom är anfastbar. För utbildandet av prästmän
inom de olika trosriktningarņa bestå seminarier,
institut, andliga skolor och vid universitet finnes en

teologisk fakultet. T alla andliga angelägenheter är

inrikesministeriet högsta instans Det bör fram-

hävas, att innevånarna i Kurland, Semgallen och
Livland till sin trosbekännelse med få undantag äro
luteraner medan innevånarna i Lettgallen äro
anstulna 1111 den grekisk-ortodoxa eller den

romersk-katolska kyrkan. Den mosaiska re-

ligionens anhängare lever till större delen

i städerna. I Lettland ha religiösa tidnin-

gar uppnått en tämligen stor spridning. Ett

antal diktare och idealister ha* under den allra

senaste tiden begynt försök att återuppliva letter-

nas hedniska tro under namnet Fädernas Gu la-

dvrkan. I Lettland har ett antal sekter erhållit

tillstånd att utöva sin verksamhet och likaledes

frälsningsarmen. För att registrera äktenskap och

födelser hava särskilda rotekontor inrättats vid de

kommunala självförvaltningsinstitutionerna. Ef-

ter kyrkan kommer i andra rummet som bildnings-
källa skolan. Redan före världskriget ägnade den

Latvijas ev.-lut. baznīcas bīskaps Kārlis Irbe.

Lundas universitātes Dr. theol. h. c.

Den lettiska evangeliskt-luterska kyrkans herde biskop
K. Irbe, Hedersdoktor vid Lunds universitet.

Rigas lettiska förening, Bildningsföreningen och

andra lettiskt betonade sommanslulningar.
stor uppmärksamhet åt folkskolorna och

bekämpade där i första hand den på
regeringens order igångsatta förryskningen.
Att öppna rent lettiska skolor visade sig dock

stöta på stora svårigheter särskilt vad realskolor

beträffar. Sådana furmos ej heller prak-
tiskt taget före världskriget. De läskun-

nigas antal beräknades i Kurland till

90% och i Livland ända till lOO
1 Bild-

ningsnivån har genom den nya bildningspoli-
tiken undergått en storartad förändring. Den let-

tiska regeringen har ägnat dess höjande den allra

största uppmärksamhet, och en av de första rege-

ringsbesluten var den 1919 antagna skollagen,
genom vilken också de nationella minderheterna

givits autonoma skolor. För närvarande fin-

nas analfabeter endast i Lettgallen, men

även där hoppas man snart kunna avhjälpa de

hitillsvarande förhållandena, då skolgången i Let-

land är obligatorisk. Varje barn måste erhålla

undervisning från det sjätte t. o. m. det sextonde

levnadsåret antingen denna undervisning medde-

las i skolan eller i hemmet. Icke endast regeringen
har att sörja för skolorna utan även självförvalt-
ningsorganisationerna. Skolnätet utbygges syste-
matiskt, varvid stor betydelse tillmätes de hygie-
niska förhållandena i skolbyggnaderna och dessas
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Latvijas Univ. rektors, prof. Dr. med. M. Zīle.

Rigauniversitetets rektor.

förseende med modernt undervisningsmaterial,
detta så mycket mera som under världskriget för-

råden härav nästan uttömts. Universitetet liksom

det på nytt öppnade skollärareinstitutet, seminari-

erna och specialkurserna ombesörja lärarrekryte-

ringen. Är 1926—27 hade Lettland redan 1921 bot-

tenskolor emot endast 1265 år 1920. Antalet lärare

var 7403 och antalet elever 164.954. På varje
900 innevårande kbm vid denna tidpunkt en skola.

Av högre bildningsanstalter furmos 132 realskolor
emot 65 år 1920. Antalet lärare var då 2.405 med

17365 elever eller igenomsnitt en skola på 1400inne-

vånare. Stor uppmärksamhet har ägnats facksko-
lorna särskilt de 48 lantbruksskolorna. Likaledes

föranstaltas varje år kurser för hushålls-trädgårds
och biskötsel. Ännu finnas dock för få fackskolor,
och regeringen sysselsätter sig med planer att

ytterligare utöka deras antal. Även en navigations-
skola är till finnandes.

För högskoleutbildningens ernående har upp-
rättats ett lettiskt universitet vars rektor är profes-
sor A. Tentelis, med elva fakulteter och 7000 stu-

denter. Musikhögskolon håller för närvarande på
att utvidgas och står under ledning av J. Vitols.

Konstakademien står under ledning av akademi-

kern V. Purwits. Det nuvarande universitet kan

betecknas såsom en reorganisation av Rigas tidiga-
re polytekniska högskola vilken utökats med uni-

versitetfakulteterna under det att de tekniska fa-

kulteterna bibehållits. Tillkommit ha vidare en

lantbruksfakultet, en skogsavdelning, laboratorier

och en försöksstation m. m. Vid universitet har

grundats en mångfald vetenskapliga föreningar
och institutioner, vilka periodvis utviga sina samla-

de handlingar. Universitet utger sina samlin-

gar av vetenskapliga handlingar under namnet:

"Acta Universitatis Latviensis". Det lettiska uni-

versitet är autonomt, dess förvaltning regeleras

Latvijas Universitāte, Rīgā. Universitetet,

Latvija — Zviedrija
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Alberts Prande,

Nacionālās operas direktors.

Nationaloperanis t. f. direktör.

Eduards Smilģis,
Dailes teātra direktors.

Konstnärliga teaterns direktör.

av"Stora rådet'', vars medlemmar huvudsakligen åro

professorer, men i vilket också representanter för

studentkåren ha säte. Studenternas hava sina kor-

porationer och föreningar. Det förtjänar att fram-

hävas, att även kvinnorna äga tillräde till univer -
sitetet. Dessutom finnas i Lettland också ett antal

privata undervisnigsanstalter, skolor och kurser

vilka anordas av allmänna institutioner, såsom t.

ex. lantbruksinstitutet i Priekuln, som underhålles

av de lettiska lantbrukarnas centralförening och

det tyska Herderinstitutet, vilket upprätthålles av

fierderföreningen. Såväl i Riga som i Mitau fin-

nes handelsskolor. På samma grundval arbeta

också ett antal folkhögskolor, två lettiska, en rysk,
en judisk och t. o. m. ett folkkonservatorium. De

privata realskorna arbeta under kontroll

av bildningsministeriet. För språkundervisning fin-

nas olika språkinstitut, ett engelskt, ett franskt och

ett italienskt dessutom bestå studiekurser far sång
för rytmik och måleri samt ett stort antal kindergar-
ten. Apotekare, veterinärer och tandläkare utbil-

das i universitetet. Undervisningsväsendet utan-

för skolan ledes av ett särskilt uppsiktsråd vidbild-

MŪZIKA un MĀKSLA

MUSIK OCH KONST

Prof. Jāzeps Vītols,

Konservatorijas direktors.

Konservatoriets direktör.

Artūrs Bērziņš,

Nacionālā teātra direktors.

Nationalteaterns direktör.

Professor W. Purwits,

Mākslas akadēmijas direktors.

Konstakademins direktör.

ningsdepartementet, där också grundats uppsikts-
råd för konst, teater och musik. Dessutom finnas

flera idiella föreningar, som arbeta på den all-

männa kulturens höjande såsom, den lettiska kul-

turföreningen, föreningen för konstens höjande,
centralbildnihgsföreningen . samt ungdomsorgani-
sationer, vilka till större delen erhålla sina medel

från kulturfonden. Denna erhåller 3 1/
2 pa inkoms-

ten från järnvägsbiljetterna. Kulturfondens upp-
siktsråd består blondannat av bildningsministern
och några av Saeiman utsedda ledamöter. I bild-

ningsarbetet utanför skolans tjänst stå stads- och

statsbibliotek. Av muséer må särskilt nämnas sta-

tens konstmuseum, Rigas Museum, domkyrkomu-
séet och det historiska museet, där alla fornfynd
sammanföras och vars rika etnografiska samlingar
äro av stort värde. Bildningsministeriet har

även upprättat, ett synnerligen tidsenligt skolmu-

seum. För skydd åt historiska minnesmär-

ken och för arkeologisk forskning sörjer staty-
och minnesmärksförvaltningen. Även på lands-

bygden märker man tydligt det kulturella uppsvin-



104

get. Tack vare kulturfonden ha grundats eller

renoverats förenings-byggnader, bibliotek och läse-

salar. I Riga och Libau spela operor och teatrar,

vilka få understöd fran kulturfonden. Mär-

kligt nog hava letterna också under de senaste tio

åren uppfört ett antal orginaloperor sålom J. Me-

dinsch "Elden och natten", "Gudar och männis-

kor", "Spriditis", Kalninschs "Banuta", "öborna",

J. Medinsch "Vaidelote". Körsången har också

på nytt utvecklats, vilket bevisats av den stora

framgång, som krönte sångarfesten år 1926, i viken

deltogo över 6000 sångare.

Utan tvivel spela i det kulturella livet pres-

sen och litteraturen en oerhörd roll. Under de

senaste tio åren ha dessa grenar också uppblom-
strat. Mer än 80 tidningar utkomma och över 150

tidsskrifter. Varje år utkomma mer än 1500

böcker. Presslagen i Lettlander bjuder tid-

ningsväsendet stora möjligheter. Även utlän-

ningar kunna vara tidningsredaktörer och

:ensur saknas. Att på administrativ väg sö-
ka öva inverkan på tidningar är förbjudet,
3ch klagomål kunna endast framställas vid dom-

stol. I Letland ha under de sista åren, utom

redan tidigare kända krafter, framträtt unga
□etydande skriftställare och journalister, vilka
illsammans med sina äldre författarkollegor 1917

grundade Journalist- och författarföreningen. 1927

grundade även de utländska journalisterna i Riga
m egen förening. I tidningarna skriva även

vetenskapsmän, politiker, det offentliga livets

bästa krafter, skollärare och enkla lantbor. år

1924 samman trädde den första skriftställare
-

ocli

jurnalistkongressen. Uppmärksamhet förtjäna

följande mera bekanta medarbetare i pressen:
I «Regeringsunderrättelserna» Redaktör Aron

Matiss, f. d. «Måndagens» redaktör A. Kroders,
«Den fria Jordens» redaktör den numera hädan-

gågne E. Freiwalds, dess nuvarande redaktörer

J. Druva, A. Briedis, A. Avots, J. Vagners,
E. Virza, R. Vilde, f. d. redaktören för «Sveden»

O. Nonac, de framstående skriftställarna A. Ba-

lodis-Kravjas, professor K. Balodis, doktor

M. Walters, doktor A. Bilmanis, K. Dutzmans,

L. Ausejs, O. Krolls, K. Kasparsons, V. Salnais,
M. Skujenieks, J. Ligotniis, doktor E. Blese,
P. Aschmans, K. Dekens, E. Blänks, I. Ban-

kaws, A. Plensners, A. Grins, R. Lazdinsch,

A. Ruman-Keninsch, R. Bilmanis, M. Sams,
A. Gailite, A. Osolinsch-Krause, J. Trasuns,

J. Velkme, J. Ranzans, redaktörerna i «Ekono-

misten» J. Bokalders, A. Zalts, redaktörerna i

«Latvis» A. Bergs, J. Grins, F. Kruse, A. Oso-

linsch, redaktörerna i «Socialdemokraten», K. Eli-

ass, H. Kaupinsch, J. Cielaws, «Den lettiska

Krigarens» redaktör E. Mednis, «Den lettiska

väktarens» redaktörer A. Karklinsch, R. Ri-

tinsch, «Jaunākas Sinas» redaktörer A. Benja-

minsch, J. Benjaminsch, J. Karklinsch, A. Kal-

ninsch, A. Gersons, J. Poriets, N. Silinsch,

E. Arnis, P. Bakuls, M. Jansons. Som kritiker

Latvijas valsts Nacionālā opera Lettiska Narionaloperan.

Sverige — Lettland
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av rang anses T. Zeiferts, R. Kroders, O. Lie-

pinsch, A. Bersinsch, V. Eglits, musikreferenter

äro E. Brusubards, J. Graubinsch, J. Cirulis,

}. Žalits, J .Sproģis, E. Martinsons. J. Vitolinsch, som

konstkritiker av betydelse räknas, V. Dambergs.
V. Pengerots, R. Sutta, J. Dombrovskis. Bland

boksamlare och bibliofiler märkas J. Misinsch,
A. Ginters, R. och K. Eglis, P. Ermans, A. Go-

ba, Caune, Sumbergs, och andra. Som kåsörer

ha J. Sudrabkalns, P. Gruzna, Vainovsky-Suku-
burs, O. Liepinsch, Dr. Orientacijs, V. Gre-

vinsch, och R. Berzinsch gjort sig namn. Också

de nationella minoriteterna ha sina frejdade
författare och journalister som Dr. P. Schiemans,

O. Grosbergs, P. Meyers, R. Riedels, Dr. B.

Siew, B. M. Hanfmans, M. Mi!-

ruds, J. Bräms, J. Teitelbaums, Dr. Lacki-Ber-

toldi och dr. Helmans.

Med de sista nyheterna förses den lettiska

pressen av Lettiska Telegrafagenturen, bättre känd

som «Leta», ett förebildligt organiserat företag

med R. Bersinsch, vilken själv är en stilist ocli

människokännare, av första klass, såsom chef.

Vid utrikesdepartementet finnes en pressav-

delning ur vars medarbetares pennor stamma

många verk om Lettland på främmande språk.

Utrikesdepartementets pressavdelning har för-

bindelse med utlandets press och sörjer för att

denna erhåller beständiga informationer.

Om den lettiska pressen återspeglar det let-

tiska folkets förstånd och medvetande, då har

folket, vars genomsnittsnivå tydligast kommer till
uttryck i det offentliga livet under de förgångna
tio åren, upplevt en blomstringsperiod. Lettlands,
förmånliga lagstiftning vad föreningsväsendet
angår har medfört bildandet av ett stort
antal föreningar. Som bekant började re-

dan före världskriget lettiskt samhällsliv sin

utveckling ehuruväl hämmat genom Rysslands
lagar, vilka exempelvis förbjödo grundandet av

Centralföreningar såsom högre enheter. Särskilt

gjorde sig denna inskränkning kännbar vad be-

träffar kooperativa föreningar, lantbruks-

föreningar och även bildningsföreningar. Dessa

svårigheter äro nu övervunna och i Lettland be-

står ett ansenligt antal Centralföreningar, i vilka

uppgått de lokala föreningarna .
Med säkerhet kan

sägas, att Lettland är överdraget med nät av olika

föreningar. Dessa föreningar äro vetenskapliga,
kulturella, fackliga, sociala, patriotiska o. s. v.

Deras antal uppgår till flera hundra; Särskilt

vittutgrenade äro de kooperativa organisationerna,
vilkas grundande befordrades av den 1919 av

Konstituerande församlingen antagna lagen angå-
ende kooperativa föreningar. Under krigstiden
hade de kooperativa, föreningarnas ställning
försvagats och deras förluster uppgingo till 200

millioner guldrubel. De hava dock nu fått nytt

liv och arbeta redan under fullkomligt normala

förhållanden. Särskilt förtjänas att framhävas de

förenade mejerierna, tillsammans 443, vilka omfatta

20.000 medlemmar och vars produktion 1928

uppgick till 11 millioner kg. smör emot endast

Utrikesdepartementet i Riga.
Ārlietu ministrijas nams Rīgā.
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2.6 millioner under 1923. Likaledes måste kär

nämnas maskinsambruksstationerna vilka äro

151 till antalet och kreatursförsöksdjursföre-

ningarna, av vilka registrerats inte mindre

än 606 med 12271 medlemmar. Samma

och liknande organisationer äga också de

nationella minoriteterna, vilka även de grundat

sina ekonomiska och kulturella föreningar, utgiva

tidskrifter och ägna sig åt vetenskaplig forskning.

Minoriteterna hava också sin egen scoutrörelse

och ett betydande antal föreningar ...
Förenings-

bildandet är mera vanligt hos tyskarna än bland

ryssarna och judar. Dock har varje folkslag sm

förening för bildningens höjande och sitt skob

lärarförbund liksom också teaterföreningar och

konstamma ns I utningar. I Riga har grundats och be-

står också att flertal utländska sammanslutningar,

en litauisk, en estnisk, en österrikisk, en nordisk,

en schweizisk, en svensk, en rikstysk, en en-

gelsk och en amerikansk förening. Dessutom ha

grundats föreningar för kulturellt närmande, så-

som den lettisk-litauiska, lettisk-tjeckiska, den let-

tisk-franska, den lettisk-svenska och den lettisk-

polska. Av denna översikt av föreningar kan ses,

att samhällslivet i det oavhägniga är

synnerligen livaktigt, särskilt vad de senaste åren

beträffar,och det är att hoppas, att med tiden den

inbördes söndring och tvedräkt, som är ett lettiskt

nationalfel kommer att helt kunna elimineras.

IV.

Det fysiska och ekonomiska välståndets

höjande.

Om i andligt hänseende många nya möjlig-
heter öppnat sig för det lettiska folket, så har

dock icke heller dettas fysika välstånd lämnats

obeaktat. Vid socialdepartementet har upprättats
en hölsovårdsnämnd, som övervakar apoteken,
skikhusen, hospital, barn-och ålderdomshem, de

praktiserande läkarna, fältskärerna och över-

huvudtaget de sanitära förhållandena i staden och

på landet. Sjukhusen ha underställts dels staten,

dels kommunalförvaltningarna, men ett antal

upprätthållas också pä privat väg.

Alla industriarbetare, tjänare och tjänstemän,
inskrivas obligatoriskt i sjukassor, vilka å

sin sida hava att avlöna läkare och

tandläkare såväl som att lämna kontant

ersättning för mediciner och sjukhusvärd.
Tyvärr har landsbygdens befolkning ännu icke

kommit i åtnjutande av dessa fördelar. Den

lettiska regeringen har också ratificerat ett antal

internationella arbetskonventioner, vilka skydda
arbetarna i vissa företag mot hälsans förlust.
1 överensstämmelse därmed ha också utarbetats
särskilda föreskrifter och instruktioner för de

olika industriföretagen med hänseende till utrym-
men övertimmar och andra liknande företeelser.
I detta avseende har finansdepartamentets industri-
nämnd att övervaka de olika företagens verk-

samhet. Särskilt strängt uppmärksammas och

motarbetas epedimisjukdomar, av vilka fall obli-

gatoriskt måste registreras och insjuknade
genast isoleras. För bekämpandet av tuber-

kelos, spetälska och de veneriska sjukdomarna ha

inrättats sanatorier. Likaledes finnes ett Pasteur-
institut flera hospital och ett blindinstitut. Särskild
stor förtjänst om höjandet av det fysiska hälso-

tillståndet i Lettland måste tillmätas de redan

väl bekanta och nyuppbvgda kurorterna Kenr

mern, Baldon och Kandau. I Kemmern

botas reumatism och i övrigt benbygnads- och

kvinnosjukdomar. I det livländska Schweiz, Kri-

mulda bekämpas barntuberkelos och i Libaus gytt-
jebad helas många organiska sjukdomar. Lett-

lands kurorter och sommarnöjen ha om de ut-

byggas och utrustas en stor framtid försig. De

äro i stånd att härbärgera hundratusende sjuk-
lingar och kunna på detta sätt inte endast bliva

en välsingnelse för grannländernas sjuka utan ock-
så utvecklas till

en god inkomstkälla för staten.

Kemmerns och Baldons hälsokällor ha redan över-

tagits av staten och utbyggas nu efter

särskilt utarbetade och antagna projekt. Det

klagas dock ännu över bristen på vägar och

modern komfort. För att avhjälpa dessa

brister planeras ,att grunda ett de lettiska kuror-

ternas uppsiktsråd, vilket skulle befinna sig
under socialdepartementets kontroll. Med fram-

gång arbeta redan i detta hänseende föreningarna
för Rigas och Libaus strandorters utbyggande.
Stora förtjänster för sina undersökningar angå-
ende kurorterna har professor Kuptsche för-

värvat. En välsimgnelserik verksamhet

Lettlands Röda Kors utfört, vilket sjuk-

vårdskurser, sjukhus, ambulansstationer. Röda

Korset ha liksom många andra föreningar förskaf-

fat sig penningmedel genom att trycka frimärken

och anordna lotterier. Med läkare och apotek är

Lettland tillräckligt försett, det fattas nu endast mo-

dernt inredda sjukhus i proviserna, där operatio-

ner kunde företagas och alla den moderna teck-

nikens framsteg utnyttjas. Även veterinärväsen-

det är tillräckligt utvecklat, om än landsbygden i

detta hänseende blivit styvmoderligt behandlad.

Till slut komma vi också till folkets materiella

välstånd, för vilket de ekonomiska institutionerna

spela en stor roll Även Lettl. statliga näringsliv har

systematiserats. Det är uppbyggt på erkännande

av privat företagsamhet och initiativ.

Exporten tillväxer för varje åll alltmera. Stats-

budgeten är sammanställd utan deficit och kan inte

betraktas som överdrivet hög. Varje år uppstår t. o.

m. ett överskott. Sparbanksinsättningarna växa ock-

så. Stora utsikter ha lantbruket, fisket, sjöfarten,
men också vissa industrigrenar. Järnvägar, post,

telegraf och telefon arbeta regelmässigt För när-

varande arbetas på vägarnas iståndsättande, på
dikning och på att återuppbygga eller uppföra bro-

ar, stationer, förrådshus och ett statligt kylhus samt

t. o. m. en ny järnvägslinje frå Libau till Gluhda
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TIRDZNIECĪBA UN

RŪPNIECĪBA

HANDEL OCH INDUSTRI

Fricis Lassmans,

Latvijas Tirgotāju Savienības priekš-

sēdētājs, tirgotājs un literāts.

Eduards Kuraus,

rūpnieks, Latviešu rūpnieku savienības

priekšsēētājs.
Lettiska köpmannaföreningens

ordförande.

Ordförande i lettiska fabrikantföreningen.

Kārlis Lassmans,

Liepājas fabrikantu apvienības priekšs.

un Liepājas Biržas komit. priekšs. biedrs.

Ordförande i Libaus fabrikantförening och

vice ordförande i stadens börskomitte.

ra

*1

Elevātors un saldētava Rīgas ostā. Elevatorerna och kylhuset i Rigas hamn.
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Lettland förnyar sitt ekonomiska och levande

inventar och kommer att fortsätta denna sin

politik. Likaledes är Lettland inte övermässigt
besvärat av utländska lån och av inkomstkällorna

är endast tändstickstmonoplet i främmande hand.

Arbetslösheten är i Lettland icke just stor. Det

finnes ingen som helstorsak att tala om en kris i detta

hänseende om också genom en aller annan industri-

grens omläggande eller inskränkande ögonblick
liga svårigheter kunna bestå, som t. ex. inom

handelsvärlden vissa industriföretag och även för

privatbanker vilka arbetat efter oriktigt uppgjorda
kalkyler och riktlinjer.

Šom redan förut bemärkts, måste Lettlands

nationalekonomiska liv helt omorganiseras.
Betydande medel måste ställas till för-

fogande för dess förnyande, nya fon-

der måste sammansparas, maskiner och andra

verktyg för pruduktionens höjande måste anskaf-

fas och marknaden, såväl den i inlandet som den

utländska, måste på nytt vinnas. Naturligtvis
kunde inte allt gå som smort. Felslag måste för-

tecknas och likaledes direkta förluster. Nu kan

dock med säkerhet sägas, att dessa svårigheter
övervunnits och att det värsta är överståndet. Tack

vare nyorganisationen har industrien kunnat an-

passa sig efter de faktiska och reala förhållandena,
likaledes också handeln. Vad lantbruket beträf-

far måste här i första rummet genom utförandet
av agrarreformen jordfrågan lösas. Detta

kan också sägas vara uppnått. Även med

hänsyn till sjöfarten har Lettland förnyat sitt

inventar med 90%, och de lettiska fartygen ut-

gjorde redan 1927 mer än 45% av alla i Lettlands-

hamnar inkomna fartyg. Lika framgångsrikt fort-

sattes förnyandet av fiskredskapen.
Lettlands vidare utveckling i national-

ekonomiskt hänseende bestämmes av de faktiska
mö jligheterna, vilka dock äro tämligen begrän-
sade. För en stor industri felas kol och metaller

och inom möjligheternas gräns ligger endast att

uppbygga en sådan industri, som kan framställa sina

produkter ur lokala råvaror, virke, lin och läder.

Dock äro såväl lineleum-, gummi- som pappers-
industrien stadda i stark uppblomstring. På grund
av bristen på maskiner och framförallt marknad

är industrin dock icke i stånd att inställa sig på
massproduktion. Svårigheter ha också mött han-

deln, vilken nödd och tvungen att nyorientera sig
åt väster icke har förmått att utveckla sig i önsk-

värd riktning. Även för lantbruket, som dock har

de allra största utsikterna, felas för att för alla

tider övervinna de bestående svårigheterna redskap
och inventar samt framförallt långfristiga krediter.

Här måste också rent ut sägas att förkrigstidens
industri, vilken spelade huvudrollen i denna peri-
ods nationalekonomiska liv, i själva verket var

uopbyggd på konjukturer vilka icke kunna anses

såsom naturliga. Industrien levde huvudsakligen
på den ryska regeringens beställningar och tack

vare höga skyddstullar. Under denna period in-

fördes billigare råvaror, då fartygen voro försäk-

rade om returfrakter, ryska exportvaror, och

även arbetskraften var billig, då som redan nämnts

i Lettland av 100 innevånare 75 voro landlösa. De

ögonblickliga möjligheterna medgiva icke på

långt när ett närmande till förkrigsårens förhål-

Landen, på vars uppnående inga somhälst förhopp-
ningar kunna ställas, varför också utländskt kapi-
tal i synnerligen ringa mån, överhuvudtaget en-

dast med 90 millioner lat., deltagit i förnyandet av

Lettlands ekonomiska liv, vilket det lettiska lant-

bruket som under statens första år var dess enda

produktiva tillgång måste åstadkomma genomegna

ansträngningar. Alla de medel, vilka staten erhål-

lit, kommo från linmonopolet, skogarna och sprit-

monopolet, källor som i andra länder praktiskt
taget uppföras i budgeten såsom inkomster från

lantbruket. Hade lantbrukarna erhållit fullt pris

för sitt lin eller hade man tillsammans med jorden
åt dem överlämnat de skogar vilka staten visser-

ligen indrog men ej uppdelade, och hade de liksom

tidigare godsägarne haft rätt att framställa och

försälja spritvaror, då hade de också i själva ver-

ket kunnat räknas som välhavande. För närva-

rande inbringar Lettlands lantbruk allt i allt 300

millioner lat om året, av vilka emellertid även de

ganska höga utgifterna måste täckas. Industri-

produkter omsattes visserligen år 1926 till ett vär-

de av 310 millioner men det är att märka, att från

denna summa måste avdragas icke mindre än 120

millioner för införda råvaror. Vid bedömandet

av industriprodukternas värde ha inräknats

också trävaror även från dessa måste avdragas
råvarans, virkets värde och därför måste det slut-

ligen sägas, att industriprodukternas verkliga vär-

de icke överstiger 120 millioner lat. Därför blir

förtjänsten icke större än vad som i lantbrukets

produktion är fallet. Dock gör även industrien lik-

som lantbruket framsteg, vilka om också ringa, dock

äro tydligt märkbara. Den lettiska betalningba-
lansen är tillfredställande och visar det senaste

året ett plus på 25 millioner lat. Sedan 1925 har

också handelsbalansen starkt förbättrats. Därför

är naturligtvis den lettiska valutan stark. Det kan

konstateras, att staten under de sista åren givit ett

överskott på 300 millioner lat, vilka placerats i ett

flertal företag. Också statskassan kunde vid sista

årsslutet uppvisa ett överskott på nästan 90 millio-

ner lat. Statens huvudsakliga instrument för

penningomsättning är Lettlands bank, Jordbanken,
vilken lämnat lån till ungefär 90 tusen lantbrukare

och Statshypoteksbanken, en hypermodern instu-

tion. Vad beträffar dessa bankers verksamhet be-

stämmes den av uppsiktsråd. Dessa vilka utses av

ministerkabinettet ha en fullt autonom ställning.

Som statsbankernas kontrahenter stå de pri-

vata kreditinstitutionerna och under senaste åren

ha statsbankerna vid olika tillfällenjidit förluster

genomprivata affärstransaktioner, något som med

fört nödvändigheten att begränsa kreditgiyningen.
Även en revision av den hitills i beskattningshän-
seende följda praxisen står på dagordningen.
Särskilt det förflutna året medförde mångahanda
erfarenheter. I synnerhet varna de hittillsgjorda
rönen mot statens övertagande av alltför många

företag. Och just i detta hänseende ha höjts mån-

ga kritiska röster, vilka varna för en statskapita-
lism och avråda staten från att utvidga sina före-

tag, som redan utgöra en allvarlig fara för privat

kapital och förtagsamhet, vilka de beröva arbete

och iJrtjänst. Liknande förhållanden äro be-

märkbara också i de större kommunalförvaltnings-
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LATVIJAS ZAĻAIS ZELTS — MEŽS

Jauna meža stādīšana.

Skogsplantering.

LETTLANDS GRÖNA GULD — SKOGEN.

Pludināšanai sagatavotie koki.

Virke i väntan på flottningens begynnelse.

Vaļēju koku plūdināšana pa upēm.

En flottningsled.

Cirsma ar sagatavotiem meža materiāliem.

Nyfälld skog.

Eksportam sagatavotie zāģētie materiāli. Apšu kluči eksportostā.

Exportvara. Timmerstockar i frihamnen.

(Pēc doc. A. Teikmaņa mat.)
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institutionerna, som också de visa lust att skapa
sina egna affärer, industrier och verkstäder.

Återgången till normala förhållanden mellan

arbetsgivare och arbetare ha lämnat de senare i

besittning av strejkrätten. De borgerliga rättig-
heterna äro på intet sättbegränsade och envar kan

endast, tack vare sin personliga förmåga, intaga
även de allra högsta posterna i regeringsväsendet,
det offentligaoch det ekonomiska livet. Likaledes är

samlandet av kapital icke begränsat genom höga
inkomstskatter. Fri konkurrens alltså, personlig
anpassningsförmåga och klokhet äro grunderna
för Lettlands ekonomiska liv.

V.

Vad har Lettland givit sina borgare.

Man kan uppställa en förfrågen, huruvida

Lettlands innevånare äro tillfredställda och hava

sitt rikliga uppehälle. Det visar sig att av alla

Lettlands innebyggare 60,995 sysselsätta sig med

lantbruk, 12,61% med industri, 6,03% med handel,

3,52% med transport, 1,99% med administration,

1,99% äro i armén, 2,92% i de fria yrkena, 1,99%

tjänare, varförutom 9,06% icke ha närmare angi-
ven sysselsättning. Den lettiska lagen förlänar en

var
lika möjligheter att på den fria konkurren-

sens grundval skapa sin existens, genom syssel-
sättning med hantverk, handel o. s, v. allt efter

bästa förmåga. Undantagandes en förhållandevis

liten procent arbetslösa har det allra största anta-

let innevånare på det ena eller andra sättet för-

säkrats om arbete och inkomst. Därför kan man

i Lettland inte heller märka spåren av en häftiga-
re klasskamp. Det nya Lettland är huvudsakli-

gen ett småböndernas och småborgarnas land.
Lettland har mer än 230.000 jordägare, mer än

100.000 busägare, 10.000 fiskare, ungefär 40.000

köpmän, några tusen fria yrkesutövare, mer än

40.000 med av staten tillförsäkrade löner, ungefär
150.000 lantarbetare i gynnsamma levnadsvillkor,
53.000 hantverkare, 15.000 i kommunalförvaltnin-

garna arbetande, samt ett par tusen medarbetare i

banker eller andra privatföretag. Alla dessa till ett

antal av 700.000 ha också sina familjer, och deras

intressen äro på det innerligaste förenade med sta-

tens oavhängighet.

Statsfientliga idéer hava inga som hälst möj-
ligheter att göra sig gällande, då den unga lettiska

statens inställning såsom genom anförda är mer

än demokratisk och garanterar levnadsmöjlighe-
ter åt en övervägande majoritet av lettiska borgare,
men icke endast åt lettiska borgare, det måste

räknas med att Lettland också ger tusentals ut-

länningar förtjänst och uppehälle. Därför kan

heller inte bli tal om statsfientlig agitation eller

något liknande, då det offentliga livet har tillfreds
att fritt utveckla sig, agrarreformen har tillfred-

ställt landsbygden, den sociala lagstiftningen,
städernas arbetare, stadskrediter understödja bor-

gerlig företagsamhet, armén sörjer för statens sä-

kerhet, Saeiman för enlagstiftning, anpassad efter

förhållandena, och regeringen för inre ordning, na-

tionell kultur och ekonomiskt uppsving. Det kan

konstateras att på alla områden en fast vilja före-

finnes att stärka statens ställning och i de olika

skikten av medborgare utvecklas alltmera solida-

ritetskänslan. Den oavhängiga lettiska republi-
ken har i dag för sig folkets stora majoritet och fri-

hetsviljan bar blivit till en i de stora massorna

förnimbar patriotism, vilken till sin läggning är

progressiv och demokratisk med den bestämda vil-

jan att bistå sin stat och att basera sin vidare ut-

veckling på ömsesidig högaktning och uppskatt-
ning, att uppfostra ungdom efter religionens bud

att stärka dess nationella känslor och dess kärlek

till fosterlandet. De som tvivla på att Lettland

kommer att bestå måste säga att Lettland kommer

att bestå om dess borgare så önska d. v. s. om stats-

organismen får utvecklas och stärkas, om inre

trygghet garanteras om kulturen och den äkta de-

mokratien verkligen får tillfälle att skaffa sig
uttryck i statens lagstiftning, om kraftfulla ledare,

vägvisare såsom Gud vare tack och lov det lettiska

folket alltid ägt och även nu har, framträda.

VI.

Vad bjuder framtiden Lettland.

Det måste slutligen också bemärkas att i sam-

ma läge som Lettland och i samma utveck-

lingsskede befinna sig dess grannar Estland och

Litauen. Alla tre baltiska staterna ha gemensam

historia, de hava på samma gång befriats de,
hava gemensamma grundbegrepp, de äro alla till

större delen lantbruksstater, äro glest befolkade,
befinna sig på vägen mellan Västeuropa och

östern, varför med naturvändighet följer intresset

för en närmare ekonomisk förening. Ett på så

sätt bildat de baltiska staternas ekonomiska för-

bund kommer att hava sina viktiga positiva upp-

gifter, att befordra fred och produktion, att stärka

och bevara den vunna oavhängigheten, och att

samarbeta med alla övriga fria folk.

Vi se alltså att Lettland och de övriga baltiska

staternas oavhängighet är väl rättfärdigad, och att

de hava samma uppgifter vilka tillkomma varje
modern stat, d. v. s. att sörja för sina borgares väl-

gång. Men de baltiska staterna hava även högre

uppgifter och särskilt de baltiska östersjömakter-
nas centralast belägna stat. Och detta vore,

att genom sitt bestånd säkra freden i östers-

jöbäckenet. Medan oavhängiga baltiskja stater

ännu icke funnes till, kämpade stormakterna om

det s. k. «Dominium Maris Baltici», d. v. s. her-

raväldet kring Östersjön. De blodiga krigs-
om fejderna sträcka sig genom flera århundra-

den. Den enda tillfredställande lösningen är den

nuvarande att Östersjöns stränder överlåtes åt

dess oavhängiga folk. Därigenom återställes den

politiska jämvikten i dess bäcken. De fria baltiska

folken ena nu de fordom stridande storm-

akterna och eliminera orsakerna till stridigheter.
Därför intressera stormakterna, även Ryssland,

Tyskland och Polen sig för de baltiska staternas

bestående. Om de baltiska staterna skulle gå un-

der eller helt indragas under någon av makternas

ensidiga inflytande, vore jämvikten förlorad. Det

nuvarande politiska läget förhindrar helt och

hållet krig i och omkring Östersjön. Detta över-

ensstämmer med Europas fredsideal, represente-

rat av Nationernas Förbund. De baltiska staterna

kunde dock på allra bästa sätt fylla sin historiska



mission, om de själva varo förenade. Det
lettiska folkets historiska uppgift är att fö-

rena de baltiska staterna för att säkerställa freden

vid Östersjön och befordra alla östersjölän-
ders framtida samarbete. Under de för-

gångna tio aren liar myckel åstadskommits i

detta avseende, och det är fullt säkert, att med-
vetandet om Lettlands fredsmission ären av donna

stats starkaste progressiva krafter. Icke för kri-

get, men för freden och fredliga uppgifter är den

lettiska repnbliken skapad.
Gud hjälpe och stöde i detta avseende

Lettland.
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Dr. A lfr. Bilmans

Geografisk översikt av Lettland

Benämning och ytinnehåll. Ordet Lett-

land kommer av «Latvis», vilket på
de gamla livemas språk betyder
«Svedjaren» är ett namn, som av

den liviska fiskarbefolkningen gavs åt de let-

tiska bönderna. Lettland är beläget vid Östersjöns
stränder och tillhör liksom Estland och Litauen de

baltiska republiker vilka alla 1918 förklarade sig
oavhängiga. Det nya Lettland består av letter be-

bodda landsdelar längs bägge Rigabuktens och Dy-
naflodens stränder, Lettland är med 65586 kvkm.

den största av de baltiska republikerna, av vilka Li-

tauen räknar 55000 kvkm. och Estland 48000 kvkm.

Mindre än Lettland äro också många andra

europeiska stater, såsom Danmark, Schweiz,

Holland, Belgien och andra. Före valds-

kriget furmos i Europa 11 oavhängiga stater,
vilka voro mindre än Lettland.

Gränser. Lettlands politiska gränser, vilka

helt sammanfalla med de etnografiska, äro slutgil-
tigt reglerade. Kortast är med 93 km. gränsen
mot Polen, därefter kommer gränsen mot Ryssland
med 280 km. till största delen skog och

sump, mot Estland med 370 km. och

mot Litauen med 500 km. Lettlands sjö-
gräns är ungefär 500 km. lång. Avståndet

från Lettlands längst i väster belägna punkt Li-

bau och till den lettilska östgränsen mest åvlägsna
punkt utgör luftvägen 442 km.

Naturbeskaffenhet. Till sin struktur är Lett-

land ett slättand. De icke alltför talrika höj-
derna överstiga i allmänhet icke 200 meter.

För jämförelsens skull kan framhävas, att

tornet på Peterskyrkan i Riga, vilket är

Europas högsta trätorn, är 136 meter högt.
De högsta punkterna i Livland förefinnas inom

Alūksnes högland, där Deliuschstoppen uppnår
275 meter, Lemsals högland med de Blå bergen
och Gaujas-Vestienes högland med Gaisinschstop-
pen på 314 meter samt även andra åsar.

Mellan Lemsals och Gaujas-Vestienes högland be-

finner sig den vackra Gaujadalen eller Livländska
Schweiz med de bekanta kurorterna Segewold,
Ligat och Venden. På andra sidan emellan Gau-

jas-Vestienes och Lettgallens högland med det 230

meter höga V olkenberget befinner sig den vida Lu-

banesslätten uppkallad efter Lettlands största sjö.
Mellan Gaujas-Vestienes högland samt Semgallens
och Kurlands - Talsens högland ligga de

vackra Imulas, Amulas och Abavasdalarna, d. s. k.
Kurländska-Schweiz. På Lettlands berg befinna

sig rester av fornlettiska borgar, vilka för närva-
rande beskrivas av forskaren E.Brastinsch, som fort-

sätter Dr. August Bielensteins och K. Lövis av Me-

nars forskningar. Höjderna äro till stor del be-

klädda med tät skog I det lettiska höglandet äro

många sjöar till finnandes varförutom ett stort

antal floder där ha sin upprinnelse. Av

skogsbeståndet är 78% barrskog. Särskilt

förbredd är furan, med vilken så gott som hela

Lettlands strandsträckor äro bevuxna. Skogsrike-
domen har sin förklaring i den stora nederbörden,

580 millimeter pm året, och den förmån-

linga medeltemperaturen, som i genomsnitt
visar 8 gr. Celsius. Ungefär 110 dagar om året

står termometern under nollpunkten. Delvis be-

ror skogsrikedomen också på havets närhet,

på de geologiska egenheterna, och pa skogsvården.

Geologiska egenheter. Lettlands geologiska
skikt utgöras till större delen av dolomiter och

sandsten från mellandevonska perioden. Endast

i Kurland och Livland påträffas också överdevon-

ska formationer såsom kvartz, antingen mellan do-

lomiten eller över sanden och under 1

Kurland äro också anträffbara formationer från

furatiden och Permperioden. I lettisk jord har

hitills icke funnits varken metaller eller kol, ej

heller nafta, istället finnes i Kemmern, Baldon

och Kand au ett flertal hälsokällor. I Libau

har funnits hälsobringande gyttjebad. Profes-

sor Kuptsche har på ett flertal ställen också kon-

staterat järnhaltiga källor och naturliga mineral-

vatten. På den kurlandska kusten hittas ofta av

havet uppkastad bärnsten, vilken många gånger
också påträffas i jorden. De mineraler, som äro

tillfinnandes i Lettland giva material för tegelin-

dustrin, kalk- och cementframställningen, gipsin-
dustrin, ler- och porslinskärlsindustrin.

Sjöar. Lettlands egenfartade indivuduella

höjdsträckningar, skogsrikedom och närhet till

havet har givet uppkomst åt ett stortantal sjöar och

floder. Efter M. Skujenieks «Lettland, landet och

innevånarna» uppgår s jöarnas antal till mer äntu-

sen. I Wendens och Walks omgivning befinna sig

ungefär 540 kvkm., i Lettgallen 300 kvkm., i Kur-

land 150 o. s. v. De största sjöarna äro Lubans

jön med 88 kvkm. Raznasjön med 57 kvkm.

Enguresjön med 46 kvkm,, Usmasjön med 40 kvkm-

Libausjön med 40 kvkm., Burtnieksjön samt Babits-

jön med 39 kvkm., andra icke att förglömma. Sjö-

arna kunna uppvis stor fiskrikedom, och deras

stränder äro ett tillhåll förmånga skogsfåglar, sär-

skilt änder. De lettiska sjöarna tjäna ofta även som

trafikmedel, så t. ex. sjöarna i Rigas närhet Stints-

jön, Jägelsjön och Vita sjön, vilka med kanaler

förbundits med Daugavas och Lielupes, Gaujas
och Juglas flotsystem. Härigenom underlättas

särskilt flottningen och virkestillförseln. På dessa
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sjöars stränder resa sig många fabriksbyggnader
och sågverk. Bland annat anses Stintsjön
av stor betydelse för Rigas tillämnade frihams ut-

veckling. "Särskild fägring besitta de av de let-
tiska sjöarna, där sällsynta vattenväxter äro att
finna. Från naturvetenskaplig ståndpunkt är Us-

massjön i Kurland med den berömda Moritshol-

men intressant. Ariassjön i Livland är märklig
genom de där upptäckta pålbyggnaderna Omkring
s jöarna ha liksom även omkring bergen bildats le-

gender och folksagor. Även Libausjön är fiskrik.

Där finnes också hälsobringande gyttja.

Floder. Särskilt viktiga förbindelseleder äro

de lettiska floderna, till sitt tal över 500, vilka lik-

som sjöarna äro fiskrika. Den viktigaste är Dau-

gava, (Duna), vilken har en längd av 1000 km.

Den rinner upp i Vitryssland. Livlands längsta
flod är Gauja, den gania handelsvägen till Estland

med 380 km. Venta är 300 km lång, Lielupe i Sem-

gallen 150 km. o. s. v. De flesta floderna har Sem-

gallen, vars slättland höjer sig endast 25 meter

över havsytan. De nämda floderna brukas särskilt

för virkesflottningen, och redan under forntiden

befunno sig utmed flodstränderna bebodda platser.
De flesta lettiska floderna falla ut i havet och kun-

de liksom t. ex. Daugava efter vederbörligen re-

gelering förvandlas till viktiga faktorer ej endast i

lettisk men också i internationell trafiks De lettiska

floderna äro rika på vattenfall, vilka utnyttjas för

byggandet av elektriska kraftstationer. De största

utsikterna i detta oavseender bjuda Dynafallen vid
Dole, genom vilkas utbyggande hela Rigas industri
kunde försörjas med elektrisk kraft. Många flo-

der flyta också delvis genom Lettlands grannlän-
der, så Venta Musa, Memel, Daugava. För rege-
lerandet av flottning och fiske har därför med

grannländerna avslutits särskilda konventioner.

Vid Daugavas mynning ligger Riga och vid Ven-

tas Vindan, överhuvudtaget är Lettland tack va-

re sin 500km. långa sjögräns rikt på hamnar. Utom

de nyss
nämnda hamnstäderna Riga och Vindan

förtjänas även att nämnas, mindre hamnplatser
som Libau, Pāvilosta, Roja, Ainaschi o a.

Flora och Fauna: Lettland är ett synnerligen
fruktbart land och har redan alltifrån

en urgrå
forntids dagar varit bebyggt. I de isländska sa-

gorna, t. ex. Egil Skalagrimsons, talas om det

högtstående kurlandska lantbruket och Henrik.

Letten, omtalar i sin under det trettonde århun-

dradet skrivna krönika, huru semgallerna, lett-

gallerna, selerna, talaverna och de övriga lettiska

stammarna skötte sin jord, och huru talrika

deras boskapsjordar voro. Redan vid denna tid-

punkt var kornodlingen, vilken även i vår tid

befinner sig på en hög ståndpunkt, bekant.

I de s. k. Ligosångerna omnämnas bisköt-

sel, fiske och av fruktträdgårdar. Även
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de lettiska folkvisorna berätta om olika sädesslag,

om blommor, träd och huskar, husdjur och sko-

gensvilt. Den lettiska naturen har alltid varit rik.

Lettlands växtvärld är synnerligen utvecklad

och i Lettland äro tillfinnandes alla i de nordliga
delarna av Mellaneuropa bekanta plantor
Utom red,an omtalade trädslag förekomma

här al, asp, rönlönn, hägg, bock, lind ek.

Särskilt de båda sistnända äro synnerligen
älskade och besjunges t. o. m., ty eken och linden

voro sedan gammalt det lettiska folkets heliga
träd. Bland annat kan nämnas, ,att i Lettland

finnas inte mindre än 17 arter av pilar. Dessutom

äro företrädda, alla slag av grönsaker, blommor,
örtér och medicinalväxter. Det är i Lettland

möjligt att kultivera sockerbetor, tobak och dru-

vor. För närvarande göras försök med icke

minde än 17 tobakssorter. Med särskild god fram-

gång odlas i Lettland linet och äppelträdet. Den

lettiska djurvärlden har utpräglad nordisk natur,

Här påträffa vi vita harar, ripor, bjärpar och

många andra sällsynta fåglar, kalkoner, skogs-
änder tillsammans över tre hundra fågelslag.
Men också däggdjur. vilka i Mellaneuropa äro

utdöda, såsom lon, vargen, vidsvinet, älgen, hjor-
ten, rådjuret, räven och djärven.

I havet finnes salar och delfiner och sötvattne-

ren äro fiskrika.

Även insekter finnas i Lettland, där-

ibland flera hundra fjärilar. Lettland har t. o. m.

sin lokala egenart av bin. Denna djurvärldens
artrikedom visar.

Folkmängd. Det har konstaterats, att Lettland

delse. Alldeles bestämt är alt letter här upp-

slogo varit bebott sedan 3000 år före Kristi fö-

sina bopålar redan 200 år före Kristus. Gamla värl-

dens folk hämtade sim bärnsten från Lettland på
vilket redan romarna bedrevo en livlig han-

del. Professor Frans Balodis har efter gjorda
utgrävningar i Lettgallen bevisat, att även

här redan under järnåldern levde letter. Vid

andra utgrävningar, t. ex vid Rinnekulle ha fun-
nits fynd från stenåldern om också sparsammare

förkommande. Sitt högsta utvecklingsskede upp-
nådde lettisk lettisk fornkultur under jär-
nåldern, kulturella standpukt vida överträf-

fade de omkring. Vetenskapen har också överhu-

vudtaget bevisat, att i Lettland redan innan den

tyska invasionen bestått en högt utvecklad kultur

för sin tid synnerligen beaktansvärd. Efter vad

många vetenskapsmän antaga, ha letterna invan-

drat söderifrån och i den nuvarande Vitryssland
samt även sydligare har den bekante filologen
professor Bugga konstaterat samma beteckningar
på floder som äro tillfinnandes i det nuvarande

Lettland. Kommande söderifrån, trängde letterna

snart fram till havet och redan i åttonde århundra

det efter Kristus var hela Kurland såväl som

också Livland bebott av letter. Trots alla de krig
och farsoter, vilka övergått landet ha letterna

snabbt förökats vilket också bevisas därav, att

medan Lettland år 1800 hade 720.000. innevånare

1925 antalet vid folkräkningen den 10 februari

visade sig hava stigit till över 1.800.000. 1925

levde i Lettland 1.844.805 personer eller ungefär

28 på kv. km. emot overige 12, Norge 7, i Finn-

land 8, och i Ryssland 1/
2.

I Livland inräknat

Riga förtecknades 742.533, personer, i Kurland

286.650, i Semgallen 275.940, och i Lettgallen
539.682. Dessutom leva ett stort antal letter i

utlandet, omkring 200.000, därav 10.000 i Estland,

5.000, i Litauen, 15.000, i Amerika och ungefär 6.000

i Ostpreussen. Störe delen av innevånarna i Lett-

Land bo på landsbygden tillsammans 68%. De övri-

galeva i städer. Redan i den urgrå forntiden hade

letterna sina städer av vilka Henrik letten i sin

krönika omtalar Lemsal, Yenden, ocii Volmar.

Deras antal har med tiden stigit och for närva-

rande räknar landet 57 städer med egenkommunal-

förvaltning. De större städerna äro Riga med

338.000 innervånare, Libau med 61.000, Diinaburg
med 41.000 och Mitau med 280.000,Vindau med 16.400

och Rositten med 12.600, Lettlands minsta stad

är Pilten med 970 innevånare. Letterna utgöra i

genomsnitt 75,61% av befolkningen i tal uttryckt
1.354.126, men på landsbygden kunna de sägas

utgöra ända till 90% av hela befolkningen. Efter

letterna komma i antal ryssarna varav storry-
ssarna till antalet äro 193.648 och vitryssarna
38.010 tillsammans utgörande 12,32%, de 95.675

judarna utgöra 4,8%, de 70.964 tyskarna 3, 39%,
de 51.143 polackerna 2,52% övriga folkslag såsom

de 23.192 litauerna, de 7.853 esterna och slutligen
liver samt zigenare mindre än 1,%.

Nativitet och dödlighet. Nativiteten i Lett-

land överstiger dödligheten. år 1924 föd-

des 41.172 personer och avledo 28.399. Be-

folkningen ökades alltså med 12.773 personer.

1925 uppgick befolkningsökningen till 13.631

och 1926 till 13.516 personer eller ungefär 0,9%.

Liverna äro liksom letterna ett sedan fornti-

den i Lettland levande folk. Liverna tillhöra den

finsk-ugriska folkstammen och talar ett språk
vilket är synnerligen liknande det estniska. Tro-

ligen ha de inflyttat till Lettland, sökande rikare

fiskvatten antingen från Finnland och i så fall

troligen från Karelen eller från de estniska

öarna. Ordet «Liva» betecknar havsstrandens

sand. Då de tyska köpmännen först kommo

i beröring med kustbefolkningen liverna, kallade

de den del av Lettland, där de ursprungligen lan-

stego, för Livland. Liverna uppgå mycket lätt i

letterna, varför de till antalet äro föga talrika.

I större antal leva de endast i norra Kurland

vid Dondangen och Maz-Irbes. I Livland ha de

fullständigt uppblandats med letterna.

Troskbekännelse. Till sin religion är 57,2%

av Lettlands innevåre luteraner, 22,59% katoliker,

9% grekiskortodoxa, 48% gammaltroende och

4,5% hebreer.

Utseende och statur. Efter sin etnografiska

typ äro letterna enligt geografen Jur. Novoselovs

beräkningar till större delen d. v. s. 44% mörk-

håriga 33,5% äro ljushåriga övriga ha mer eller

minder blandad hårfärg. Letterna äro kraf-

tigt byggda, bröstomfånget utgör i allmän-

het 89,5 cm. och storväxta 170,4 cem. utgör

här genomsnittsmåttet. De mest högväxta let-

terna äro tillfinnandes i Livland i omnejden av

Piebalgs. Det är att bemärka, att efter beräknin-
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gar av Professor Gaston Backman från Stockholm

tyskarna, ryssarna, polackerna och esterna

i genomsnitt äro kortväxtare än letterna, i det

motsvarande tal för dessa folkslag utgör 169 cem.

Letterna uppnå i medeltal en ålder av sextio
o

ar.

Letternas karaktär och egenheter. Letterna

äro till sin natur synnerligen arbetsamma. De sys-
selsätta sig särskilt gärna med lantbruk, träd-

gårskötsel, boskapsskötsel, sjöfart och tekniska

yrken. De ha dock icke hunnit anpassa sig såsom

köpmän, vilket är förklarligt, om man betänker
det lettiska folkets historia, då ju letterna flera

århundraden förhindrades att deltaga i stadslivet.
Till sin karaktör är letten nordbo, energisk och

tillförlitlig men med ett synnerligen iyriskt själs-
liv. Det lettiska familjelivet sammanhålles av

starka band, särskilt på landsbygden. Letterna äro

sedan urminnes tider synnerligen gudfruktiga och

stora sanningsökare, vilket ihög grad befordrat sekt-

bildning. Den etnografiskt lettiska typen är mycket
kraftig och assimilerar lätt såväl tyskar som rys-
sar. Till sin levnadsuppfattning är letten kon-

servativ, om han också inte vill avstå ifrån

att draga nytta av kulturella och tekniska fram-

steg. Många av de ännu i dag burna national-

dräkterna och folkornamenten äro i övrigt de-

samma som, eller synnerligen liknande dem, vilka

professor Frans Balodis funnit i lettgalliska gravar
från den yngre järnåldern.

Levnadsart. Sedan urminnes tider bebo let-

terna enskilda gårdar icke såsom ryssarna

byar. Sådana anträffas endast i Lettgal-
len, men äro även där uppdelade och enskiftet

genomfört. Detta levnadsätt utvecklar i hög grad
letternas individualitet och personlighet. Liksom

den också befordrar den enskilda företagsamheten,
tillförlitligheten och självförtroendet, då bonden

själv är ansvarig för sitt arbetes frukter. Utom dessa

goda egenskaper tillvitar man letten också ett

antal mindre fördelaktiga, såsom ouppriktighet,
avvund och skvalleraktighei, vilka dock kunna

sägas hava tillkommit under tiden för livegens-
kapen, när alla besträvanden måste inställas på
att vara godsherrarna till lags. I skolorna läggas
stor vikt vid karaktärsbildning och utrotandet av

de nämda mindre vackra sidorna.

Språket. Det lettiska språket är ett av Eu-

ropas äldsta och räknas av den vetenskapliga
världen såsom en baltisk gren av den indoeurope-
iska språkstammen. Det lettiska språket och de

gallintska, jadvinska, sodomotiska såväl som

andra baltiska stammars språk stå nära sanskrit-

ten, latinet, grekiskan och de slaviska språken.
Lettisk språkforskning har vetenskaplig rang och

Europas bästa filologer ägna den allvarligt in-

tresse. Forskningar i detta hänseende underlättas

betydligt genom den av professor J. Endze-

liniseh utgivna vetenskapliga grammatiken för det

lettiska språket. För närvarande hava redan

flera Europeiska universitet inrättat lettiska språk-
seminarier. Sådana äro tillfinnandes i Königsberg,
Leipzig och Kiel. Stora förtjänster om det lettiska

språkets vård och ans tillkomma utom de lettiska

filologerna också tyskbaltiska literater t. ex.

prästerna Yatson, Pantenius, Manzelius, doktor

Bielenstein o. a.. Den äldsta på det lettiska språ-

ket tryckta skriften är den år 1585 i Vilna utgiven
katekes, vilken nu på nytt utgivits av profes. Vol-

ters. Dock har man även tidigare funnit skrifter,

vilka utförligt recenserats av docenten T. Zeiferts

i hans lettiska literaturens historia, vilken ut-

kommit i tre band. Av lettiska filologer förtjäna
att nämnas professor Plakis, professor Blese,

professor Schmidt och professor Läutenbachs,
vilka dels sammanställt ordböcker, dels publicerat
resultaten av sina forskningar.

Andlig egendom: Lettiska folket äger en

synnerligen rik folkspoesi, tydligast uttryckt i

folkvisorna, varav Krišjānis Barons samlat och

upptecknat icke mindre än 218.000, sagor och

ordspråk. De senare ha ägnats stor uppmärk-
samhet från dr. A. Bielensteins, A. Lerchis-Pusch-

kaitis, professor Schmidts och A. Schwabes sida.
I dessa sägner, legender, berättelser, visor och

sånger av vilka sistnämda isärskilt bearbetats av

J. Cimzes, J. Vitols, A. Jurjans, A. Kalninsch

och E.Melngails, finnas många beaktansvärda upp-

lysningar om letternas gudadyrkan och om det

lettiska folkets ursprung. Det lettiska folkets stam-

fader är enligt dessa uppgifter Widewuds den

gamle, från vars söner de lettiska och litauiska

folken härleda sig. Den lettiskt-litauiske folk-

hjälten är den mäktige Latschplesis-Björndödaren,
som själv hade björn öron, och vars styrka här-

ledde sig från den björnhona, vilken han som

moderlös pilt diat. Han lyfter åter i dagen "Lju-
sets borg" och befriar sitt folk från de onda an-

darna och den eviga sömnen. Fördrivande landets

fiender, organiserande statens inre liv och själv
i sitt liv en god borgare och en god familje-
fader, drager han slutligen i härnad mot den svarte

riddaren, som han, döende, besegrar, över detta

tema har diktaren A. Pumpurs skrivit sitt mest be-

kanta verk, skalden Rainis ett drama och kompo-
nisten Janis Medinsch operan «Elden och natten».

Den sägenomogrunne Kurbads uträttar liksom gre-
kernas Herkules mångfaldiga stordåd. Tschaunis

Överlistar genom sin slughet Hm Onde och hans

anhang. På detta sätt komma till uttryck de av

det lettiska folket genomgångna tidsskedena och

dess kamp med naturen. Ytterligare många sagor
berätta om Lettlands forntid om i jorden sjunkna
borgar, förtrollade sjöar och prinsessor. I de

lettiska folksägnerna återfinnas samma motiv som i

andra indogermanska folks sagovärld. Även den

fornlettiska Gudstron tog sig uttryck i panteism. De

gamla letterna dyrkade icke andeväsen men väl

naturen och dess krafter samt trodde fullt och fast

på ett liv efter detta. Sina stora fester hade de anpas-

sat efter naturens växlingar och firade sålunda vid

midsommartiden och på hösten respektive till

solen och skördens ära fester liksom också vid julen
sitt stora vinterblot. De rituella sånger, som här-

vid sjöngos, äro bevarade och sjungas i övrigt ännu

den dagi dag är. Det är utmärkande för det lettiska

kynnet, att bland gudarna också en «Usinsch» var

binas och hästarnas specielle skyddsherre, vilket

vittnar om den stor vikt, som tillmätes boskaps-
skötseln.

Andra nationaliteter. Av övriga i Lettland

levande folkslag förtjänas att nämnas också de

s. k. tyskbalterna, vilka leva i landet redan sedan



117

Journalist-
och

Skriftställarföreningens
sommarhem
i

Siguldas
slott.

Rakstnieku
un

žurnālistu
pils

Siguldā.

Rūjiena.

Stationen
i

Sigulda.

Alūksne.

Siguldas

stacija.

Latvijas pilsētas Vidzeme Det lettiska Livlands städer.



Latvija — Zviedrija

118

trettonde århundradet. Under det adertonde århun-

dradet bemödade sig tyskbalternas bästa represen-

tanter om att höja den lettiska bondens tillstånd, så-

som baron K. F. Schultz, F. von Sievers, pastor
E. Schwarzenbergers, baron Buddenbroks, R. von

Samson-Himmelstjärna. De sörjde också för

andling näring antingen de såsom E. Gliick tol-

kade bibeln till lettiska eller skrevo predikningar
och psalmböcker såsom G. Stenders, J. Manzelius,
K. Fureekers. G. Merkels höjde sin stämma emot

förtryckandet av letterna, E. Yatsons utgav ka-

lendrar och den första tidningen, och doktor

A. Bielensteins sammanställde lexikon, språkläror
och företog grundliga undersökningar av lettisk

folkpeesi. Tyskbalterna bekämpade städse och

i all synnerhet professor Schirren de

ryska besträvandena att helt inkorporera de

baltiska provinserna i det ryska riket därigenom
räddande dessas visserligen föråldrade men dock

egna och från den ryska förvaltningen helt avskil-

da organisation. 1 det nittonde århundradet del-

tog den tyska medelklassen energiskt i Lettlands

ekonomiska utveckling och grundade bl. a. Rigas
politeknikum samt bemödade sig synnerligen om

lantbrukets höjande och hembygdsforskningen där

profes. K. Kupfers gjort sig ett stort namn. I det

oavhängiga och fria Lettland kunna alla dess inne-

vånare arbeta för fosterlandets framtida lycka.
Detta bevisas kanske bäst därav att lyskbalterna
aktivt deltaga i Saeimans lagstiftande verksamhet

och i Lettlands ekonomiska liv.
De i Lettland hemortsberättigade judarna, vil-

ka sedan den polska tiden under det sextonde år-

hundradet levat i landet, och vilka Kava stora för-

tjänster om handelns utveckling förtjäna också att

omnämnas. De Gammaltroende vitryssarna och

polackerna äro lantbrukare, och deras intressen

överensstämma helt med det lettiska bondeståndets.
Av de ovan anförda, framgår tydligt, att mino-

riteterna taga livlig del i statslivet, men också att

letterna dock äro de förhärskande på alla

områden. Endast vad handeln beträffar, ha

judarna ledningen, och vad de fria yrkena
beträffar, överstiger antalet därmed sig syssel-
sättande letter icke 53%, vilket kan förklaras

därigenom att letterna under långa århundraden

voro främmande för statslivet d. v. s. handeln och

på grund av bristande utbildning även för de fria

yrkena. Det lilla antalet i förvaltningens tjänst
anställda lettiska borgare av icke lettisk nationall-

tet får sin naturliga förklaring, om man betänker,

att minoriteternas representanter i allmänhet

avhöllo sig från deltagande i det arbete, som

ledde till det oavhängiga Lettlands grundan-
de, och att de ännu idag huvudsakligen sö-

ka tillträde till kommunala institutioner och verk.

Under der senaste årena hava statsinstitutionerna

reducerats, och det är därför ingenting att

förundra sig över, att antalet lettiska medborgare
av främmande nationalitet i stadstjänst ej ökats

då ju även ett start antal rena letter på grund av

inskräkningarna måst avskedas. I varje gren av

statslivet och inom näringsvärlden arbeta dock

sida vid sida med letterna representanter för

minoritaterna.

Latvijas lauku ainava
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Det sköna Lettland.

Av J. Lapinsch

Det till ytinnehållet lilla Lettland med sina

fruktbara fält och blomstrande ängder har

blivit rikt begåvat av naturen. Det var

en gång en stor lettisk diktare, som kom att resa

till alla drömmares mål, till Rom. Men vid hans

avresa var det en och annan, som om denna äkta

lettiska diktare sade: «Han kommer inte att trivas

i Rom, han kommer att längta tillbaka till Lettand

med dess friska grönska och dess björkar, han

kommer att längta hem». Detta visade sig också

vara fallet, även om de flesta människor skakade

pa fan vudet däröver. Men jag själv, som vid
Q

Meran

beundrat Lombardiets trädgårdar och också Ape-

ninernas av en obarmhärtig sol brända berg, ja he-

la Italien, som under juni månad tycktes ett enda

förbränt fält, känner med kropjD och själ, att Lett-

land är vackrare än söderns mångomsjungna län-

der, ty kunna dess berg och dalar också bjuda ett

nog så imponerande sceneri, felas där dock våra d j u-

pa skogar och vår grönskande natur. Italiens

konstnärer finna heller icke sitt land så särskilt na-

turskönt, att de älska att skildra dess natur i sina

arbeten, under dettatt motsatta förhållandet tfr fal-

let, vad nordborna beträffar. Om någon vill åter-

giva naturen, dåbör det också ske i Norden, ty in-

genstans finnes en sådan färgernas och tonernas ri-

kedom som där. Molnbildningarna på Nordlett-

lands himmel under de långa sommardagarna visa

oss jättelika berglandskap i fantastisk färgrikedom.

Så mäktigt och så högtidligt är intrycket av dessa

scenerier att tusende unga människors hjärtan

slå högre, hastigare vid dess åsyn. De locka den

lettiske bondens söner ut i stora vida världen ut all

söka lyckan och äventyret. Luften ar genomskin-

ligare, fjärran vid horisonten djupblå, helt annor-

lunda fin den (ivriga Europas mjölkaktigt dimmiga

himmel och ingenstans finnes så underbart käll-

klart vatten. I Norden äro vattnen mörka och

tranfulla icke såsom Söderns floder grumliga och

tjockflytande. Här äro vattenmassorna levande

fastän sovande, liksom beslöjade, i tusen färger

brusa de och skum nia de mellan stränderna. För att

återgiva deras skönet måste man vara en stor

konstnär. Och dessutom hava de nordiska länder-

na, under de korta men varma somrarna sina un-

derbara vita nätter». Hela natten är under denna

tid. himmelen liksom överdragen med gyllene sil-

ke, under det att söderns natt höljer sig i ogenom-

trängligt dunkel. Under Lettlands ljusa sommar-

nätter stå siluetterna av skogar och berg som le-

\ande. som gengångare från andevärlden. Letterna

ii ro under dennos tid redan i arbete tö-

re soluppgången. Men Hösten, våren, vin-

tern? fa de äro fuktiga och kalla, men hösten

och våren synnerligen färgrika och vintern

underbart skön. Varje sydlänning avvundas let-

terna deras vackra land. I Väst-ocb Sydeuropa
faller mycket sällan snö, och vintern är en evig ler-

välling ungefär som november i Lettland med snö

och regn beständigt omväxlande. Om vintern är

det lettiska klimatet hälsosammare än Västeuropas
och naturen även skönare, ty snön är en mäktig
trollkonstnär. De underbara vintermånaderna

med blek obestämd färgbetonad himmel, de med

vitt överklädda fälten de fallande snöflockarna och

de med rimfrost klädda träden skapa en så trolsk

stämning, att sydlänningen med eller mot sin vilja
blir stående i beundran. Ingenstans i Europa fin-

nas så underbara vårar och höstar som i Öst-

europa. Här kommer sommaren med stor högtid-

lighet, med översvämningar och lärkdrillar.

Hos oss är även naturens dödskamp hög-

tidlig, smyckad av den rikaste färgprakt.
Lettland i sina vit björkdungars rika skrud

liknar en tavla. Ett så vackert träd som björken
kunna ej söderns länder uppvisa, och dessa äga icke

heller Lettlands slanka tallar och granar raka som

kyrktorn. De lettiska målarna och skriftställarna

betrakta naturen såsom ett Guds lins en helgedom

ingenstans älskas så. att i bild och ord återgiva
naturen som i Norden och dess natur är det san-

narligen värd. Alltför många ställen äro i Lett-

land färgrika och sköna för att har i korthet kun-

na uppräknas. Synnerligen att rekommendera

är att göra en färd genom Lettland på floderna

Daugava, Gauja, Lielupe, Venta och även att

befara de mindre floderna. Daugava liar i sitt

Slottsruinen i Koknese.Kokneses pils drupas.
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övre lopp ungefär vid Krāslava tämligen höga
stränder bebyggda med bondgårdar.

Dess stränder äro överhuvudtaget mycket
måleriska med undantag för dess nedre lopp vid

Riga. Nedanför Jekabmiesta begynna fall, av vilka
de största äro Priedulājs ett stycke ovanför Ai-

vieksts inflöde, i Bebrulejs vid Pļaviņas. Olinsch

vid Serpils, Ķegums nedanför Lielvārdes och Rumba

vid Doles. Med början från Jekabmiesta är

färden nedför Daugava hänförande, då floden

bryter sig igenom dolomitklippor bevuxna av

täta skogar. Den högsta av dessa klippor är

Olinschkullen, vid Serpils finnes också ett högt
berg, Avotinschhöjden. Vackert är också de

mångbesjungna Staburags vid herrgården Vigants.
Underbar utsikt över Daugava har man från rui-

nerna av Kokneses slott, från borgen Lielvārdes

vidare från Ķegums, Ogre, Salaspils och Doles.

Mellan Pļaviņas och Kokneses infalla i Daugava
många tillflöden, varvid uppstått vattenfall av

från I—4 meters höjd. Dessa floder döljas för

det mänskliga ögat i djupa skogbeklädda dal-

gångar. Särskilt färgrikt är Ritterpasset. Letter-

na kunna med full rätt vara stolta över Kokneses

slott och Persepasset som över sannskyldiga sevärd-

heter. I Koknese lever liksom ännu forna tiders

glans och prakt. Slottet där utgjorde "Den heliga
Marias" stats reģents, Ärkebiskopens, sommarresi-

dens. Under flera århundraden var «Marienlandet»

en mäktig statsbildning och ärkebiskopens
lettiska, preussiska och estniska krigare utbred-
de dess rykte och anseende från Ladogas och

Peipus sjöar ända ner till Vilna och Pommern.
I Persedalen brusar ett av Lettlands största vatten-

fall, beskuggat av lindar och hasselbuskar. Vid

Ogre äro Daugavstrandens kanske vackraste stäl-

len, där bifloden med samma namn bryter igenom
Kangarshö jderna och hela omejden är en enda

blomstrande villaort. En av de fagraste floderna

är Lettlands skönhet, Gauja, vild, nyckfull och

otämjbar som en kvinna. I sitt övre lopo vid Pie-

balgs är den djup och outgrundligt skum, men

från Ramkas kastar den sig utför de livländska

höjdsträckningarna och sjunker ner i en allt dju-
pare bädd. Forsar, diupa vattenvirvlar och kvarn-

dammar äro här de kännetecken, som utmärka

floden. Gauja kastar sig vid Sinole i ett språng
ner förbi de klippiga stränderna för att sedan fö-

rena sig med Tirza, som i bukter och krokar rin-

ner genom fälten. Strax ovanför Siksne på vägen
mellan Riga och Ogre störtar sig Gauja skum-

mande och solmättad i ett fall på tio kilometer

förbi kalkstensklippiga stränder genom höid-
sträckningen, bevuxen med björkskog, där träden

stå raka och stolta som soldater på post. Långsamt
och högtidligt flyter Gauja genom det» vackra i

sina parkanläggningar liksom gömda Gavjenas och

till Vatkias-Vilcenas slumrande skogar. På strän-

derna församla sig här ekar, lindar, almar och tal-

lar, vilka speglanok sig i flodens vågor och fa fröjdas
åt dess oförlikneliga skönhet. Här står skogen
lika frodig och tät som hårväxten på ett barns

lockiga huvud, återuppvaknad vid Strenčos dan-

sar Gauja ner förbi strida forsar, svänger kokett

förbi Valmiera och tjusar mellan Cesis och Sigulda

med hela sin förtrollande skönhet. Gauja gräver
sig alltmer ner i sin bädd, och dess stränder bliva

såsmaningom alltmera hänförande i sin lyriska
fägring. När Amats vatten efter att hava brutit sig
igenom grandiosa klippformationer, flyter in i

Gauja, visar också denna sig som bergflod. Här

märkes den momentala Kukisklippan, fallen

med siamma namn och Ligatnes samt Gudas höj-
der, och längre bort bakom klipporna sträcka

bergen sina toppar mot himmelen. Vid Sigulda
kasta sig bäckar och åar ner mot Gauja, från vars

höga stränder utsikten är förträfflig över dalgån-
garna och ravinerna. Därifrån skönjas ett flertal

bemärkelsevärda platser, t. ex. Daudas och därne-

danför vid en annan flod, Peterssamt Krauklis-

hålorna, vidare Siguldas slottsruin och kyrkogård
såväl som Lorupepasset, En underbar anblick

bjuder på andra sidan Gauja Turaidas, Gutmans-

liålan, Krimulda och d. s. k. Djävulhålet. Ingen,
som suttit på klipporna vid Djävulshålet, förnekar

att Lettland är ett härligt land.

Lielupe har sin egenartade skönhet. Ovanför

Musa och Memel flyter floden mellan höga färgri-
ka stränder. Den som besökt Mežotne och stigit

upp på det fornlettiska borgberget där erkänner

villigt, att semgallerna ha rätt att skryta med sitt

vackra land och sin rika natur. Själva Lielupe får

här något förnämt och upphöjt över sitt lopp. Vi-

dare går dess väg genom ett oöverskådligt slätt-

land, däi Lettlands bördigaste åkrar ett tiotal tegel-
bruk Och många ståtliga bondgårdar äro belägna.
Många fartyg och storbåtar föra härifrån med sig
Semgallens rikedomar, doftande hö och gyllene
vete.

Det är svårt nog att taga sig fram till Venta,

men den som gjort en
färd utefter denna flod

glömmer aldrig, vad som här förunnats honoim att

pkåda. I sitt övre lopp vid den lettiska gränsen
rinner Venta genom åkrar och ängar, men strän-

derna växa allt högre och högre och i sitt (meller-

sta lopp tjusar den med sina skogsbeklädda
stränder sin färgrikedom och sina höga klippor de

kringliggande höjderna. Vid Kurlands gamla
huvudstad åstadkommer floden ett högt

o

fall, Rum-

ba. De största i Lettland upptäckta hålorna be-

finna sig på Ventas stränder. Ingen beklagar hel-

ler de timmar han offrat på att besöka Abavadalen

i det. s. k. kurlandska Schweiz. Irlava, Kan-

dava, Sabile och ännu längre ner äro Abavas

stränder som vackrast och bevuxna med tät

lövskog.

Lettgallens sjöar sova i ostörd ro. På sina stäl-

len kan man för Varje tillryggalagd kilometer

överblicka en ny sjö. Deras tal är legio. Den

största är Ranza med Volkenbergs borgberg, vilket

besjungits av så många diktare och skalder. En

synnerligen beaktansvärd omgivning har Aglons

kloster, intill vilket också ett flertal sjöar äro be-

lägna. Livland förskönas genom Alaukstes och

Ineses sjöar vid Piebalg. Redan i den urgrå forn-

tiden uppmärksammade letterna Burtnieksjön om

vilken mångahanda sägner och sagor äro i omlopp.

Rigaborna älska att på sina fristunder begiva sig
ut till «Vita sjön» eller till Kischsjön. Vita sjön
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är bekant för sin ensamhet. Av de Semgalliska
sjöarna äro också Usma och Cieceresjön värda ett

besök. Fornforskare och de som älska ensamheten

besöka gärna de «Blå bergen» vid Valmiera, en

uråldrig lettisk helgedom. Allt är här i högtids-
stämning och liksom mossbelupet. Det tyckes, som

själva vinden här hölle andan. Föga bekant, men

verkligt storslagen är färden från Arais till Rau-

nas utefter landsvägen. Vägen löper här över dal-

gångar, av oförliknelig fägring och Livlands

höjdsträckningar. Från vägen till Veselavas öpp-
nar sig en underbar utsikt mot en fjärran oändlig-
het. En sträcka på mer än ett femtiotal kilometer

kan här överblickas. Efter ytterligare hundra ki-

lometer på landsvägen uppnå vi Apekaln en av

Lettlands härligaste platser, där höga berg och dju-
pa dalar omväxla med en rad av sjöar. Från De-

berg är trakten bevuxen med björkdungar, på
nordsidan äro de dystra granarna förhärskande.

Särskilt vackert är Semgallen i synnerhet om-

kring Sauka, där landskapet har en storslagen och

kraftig prägel. Den som älskar naturskönheten,
bör heller ej försumma att besöka Jätteberget vid

Tukums och Sliterberget. Dessa båda ställen ha en

gång varit säten för mäktiga härskare.

Den, som i Lettland söker historiska minnes-
märken bör veta att hela den lettiska jorden kan

sägas vara full därmed. Runt omkring de gamla
slotten och även bondgårdana äro kyrko-
gårdar, där de pa slagfältet fallna jordats. Redan
i den tidiga stenåldern långt före Kristus var Lett-

land bebott. I tidernas lopp skapade letterna sin

egen väl utvecklade kultur. Att de voro en krigisk
stam bevisas därav att i varje hitills undersökt

grav funnits stridsyxor och bredsvärd. I hela Lett-

land ha anträffats mera än 320 fornlettiska och li-

viska borgberg. I förhållande till ytinnehållet kan

intet annat Nordeuropeiskt folk uppvisa en mots-

varighet härtill. Mertalet av de lettiska fästnin-

garna befunno sig i landets sydvästra delar och ha

uppförts till skydd mot infall av ryssarna, letter-

nas historiska fiender. Ett stort och vackert slotts-

berg är tillfinnandes i Raunas, de största och star-

kast befästa befinna sig i Mežotnes, Tērvetes

och Kuldigas. Letterna bevara de gamla riddar-

borgarnas ruiner, såsom minnen från de tider, då
Lettland såsom del ingick i den mäktiga «Heliga
Mariastaten» varshärskare var påven i Rom eller

Avignon. Där Dante skrev sin «Gudomliga kome-

di» och Petrarca under lagerträdet iakttog sin Lau-

ra var vårt land redan befriat från det ryska oket,
och hade öppnats för Roms kulturella inflytande.
Från detta tidevarv bestå många biskops-och rid-

darbogars ruiner som minna om en ärorik

historia. Störst är slottsruinen i Cesis från

ordenstiden, betydande äro också ärkebiskops-
slottsruinerna i Raunas och Kokneses samt

denberömda ruineni Bauskas, där en gång den

kurlandska lantdagen sammanträdde. Dynas
stränder äro översållade med gamla historiska min-

nesmärken, ruiner, slagfält och kyrkogårdai, på
vilka senare dett nuvarande lettiska folkets förfä-

der sova alltifrån en urgrå forntids dagar. I Vårt

land har kämpat, letter, liver, finnar, ester, litau-

er, ryssar, tatarer, polacker, tyskar, fransmän,
svenskar och under de numera blott i saga och

sägen omnämde tidevarven sökte sig de skandi-

naviska väringarna på Daugavas vågor, vägar till

till sin tids kulturland Bysanz. Hela Lettland är

som ett enda stort minnesmärke av vår forna hi-

storia och i sanning ett sådant land är värt att ak-

tas och älskas.

Siguldas pilsdrupas. Slottsruinen i Sigulda.

Sverige — Lettland
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Lettlands kurorter.

Det låter sig inte {örnekas att utomlands ku-

rorterna äro bättre utrustade och moderna-

re än vad som är fallet här hos oss, och

även vad naturskönhet beträffar finnas länder

som överträffa vårt. Även vårt Lettland har emel-

lertid många platser, som förtjäna högsta betyget

som sommarnöjen och som kurorter. Ja man kan

t. o. m. säga, att vi har ett antal sådana platser, vars

like även i utlandet skulle vara svårt att finna. Un-

der den tidLettland fått fortleva som oavhägningstat

ha icke endast letter utan även många utlänningar,

som besökt detta land, uttalat sitt erkännande hä-

rav. Det är sant, att våra kurorter liksom också

våra naturskönaste platser kunna erbjuda föga

komfort och få moderna bekvämligheter, men detta

har dock icke avhållit en främlingsström vilken med

varje år vuxit från att besöka Lettland antigen
för att här vila ux efter det övriga årets mödor eller

för hälsans vårdande. För framtiden kan detta

komma att få en stor betydelse för landet. Kuror-

terna och sommarnöjena kunna rätt skötta bliva

en av det lettiska folkets förnämsta inkomstkällor

liksom fallet är med Schweiz, vilket genom sin

särställning på detta område förstått att så gott
som skaffat sig monopol på turisttrafiken.

Rigas strandorter. Priedaine, Bulli, Bulduri,
Edinburga, Majori, Dubulti, Melluzi, Asari och

Sloka, äro de mest tillgängliga badorter-

na och den lettiska huvudstadspublikens käraste

sommarnöjen. Bluli befinner sig 18klm utanför Riga
och trafiken på dessa strandorter uppehållas med

mer är trettio tåg om dagen och dessutom genom
omnibuslinjer.

Riga strand har erhållit stadsrättigheter,
men till sin natur är den närmast att beteckna så-

som en trädgårdsstad. Den första bebodda strand-
orten var Dubulti, som erhöll sitt namn efter fis-

karen Dubelts, som här 1553 uppslog sina bopålar.
Ett livligare strandliv kan först spåras sedan
1884 och den första ångbåtsförbindelsen till stranden
grundades 1877. I hög grad befordrades strandor-

ternas utveckling därigenom att år 1848 där icke
inträffade några fall av koleran, under det att i sta-

den Riga "epedimin krävde tusentals offer. Havs-
stranden med sin vita sand och sina dyner, bevuxna

med furor och på sinaställen av ända till tio meters

höjd lockar till uppfriskande bad följda av en sie-

sta i solgasset. Antalet besökare av stranden växer
med varje år. Under de sista åren före kriget be-
boddes stranden av ungefär 60 000 sommargäster.
1926 översteg summan betydligt detta antal och
enbart antalet utlänningar utgjorde av 11.352.
Före kriget furmos vid stranden 6.139 bostadshus
och villor. Av dessa förstfördes visserligen
änder kriget 3.537, men redan 1921 hade
de återuppbyggts. De mest bekonta bad

-

och villaorterna i Rigas omnejd äro Yec -

Akis, Neibade, Pabaži, Ogre, Sigulda, Ligatne,

Ropaži och Kemeros hälsokällor. Rigas omnejd

intager med hänseende till sina möjligheter en

särställning.

Vec-Akis befinner sig närmast Riga helt nära

den plats, där Daugava faller ur i havet. De för-

sta villorna anlades här 1898. Denna badort be-

sökes huvudsakligen av dem, som önska tillbringa
sin sommar i stilla tillbakadragenhet och fjärran
från stora världens hetsande brådska. I nordöstra

Livland ligger Neibads ungefär 47 km avlägset
från Riga. Vattnet är här saltare än vid

Lettlands övriga havsbad, då inga större flo-

der i närheten av denna kurort rinna ut

i havet. Neibads grundades redan 1823 och var

före världskriget den plats, där under högsäsongen
den lettiska aristokratien församlades. Kurorten

är med rätt berömd för sin goda luft. Dess djupa
furuskog sträcker sig från höjderna vid havet och

långt in i fastlandet. Pabaži var tidigare bekant
under namnet Katrinebad. Dess utveckling bör-

jade år 1898, vid vilken tidpunkt regeringen först

tillät försäljandet av tomter till fastighetsbolag
och enskilda. Dessa platser ha dock på grund av

de ännu föga utvecklade kommunikationerna hi-

tills legat i lägervall, trots det de genom sitt kli-

mat och sin natur äro som skapade till sommarku-

rorter. Av de sommarkurorter, vilka icke befinna

sig vid havet äro Ogre och Sigulda utan tvivel de

mest berömda.

Ogre åtnjuter som hälsokurort och sommar-

nöje ett välgrundat rykte. I forna dagar besök-

tes platsen gärna av Petersburgs-och Moskvasocie-

teten. Dess förnämsta lockelser ligga i dess torra

skogsluft och dess rika natur. Antalet sommar-

gäster i Ogre kan i medeltal årligen angivas med

6.000. Orten har på den allra senaste tiden er-

hållit stadsrättigheter. Den befinner sig på ett

avstånd av 34 km. från Riga. Efter vad gamla
handskrifter berätta och fornforskningar även

tyckes bekräfta, var Ogre det liviska folkets huvud-

stad. Som kurort omnämnes orten först 1862. Un-

der krigstiden förstördes ungefär 2/s av alla villor

och bostadshus. Ogre intager i Lettland en ställ-

ning motsvarande den, som i Schweiz tillkommit

Davos.

Sigulda, Krimulda och Turaida, livländska

Schweiz berömda treenighet kan otvivelaktigt sä-

gas vara ett av Lettlands vackraste sommarnöjen
vilka under de sista åren också utvecklat sig till

kurort. Sigulda befinner sig 53 km. från Riga
och är tack vare en välordnad trafik ett av Lett-

lands från Riga bekvämast tillgängliga platser.
Rigaborna vallfärda också massvis dit. Redan i

mitten av det förgångna århundradet blev det ro-

mantiska och av naturen rikt utrustade Sigulda i

när och fjärran bekant och uppskattat och den

förkärlek för orten, som då gjorde sig gällande sin-
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änny idag Här befinna sig ruinerna av de

tyska ordensriddarnas borgar, ett stort antal grot-

tor, dalgångar och strömmar, där sportfiskare kun-

na försöka sin lycka med utsikt att få så ädelt

byte som foreller. Med många av platserna i om-

givningen äro förbundna bestämda sagor, sägner
och legender. Även Sigulda har numera erhållit

stadsrättigheter och fått sig anvisat ett särskilt för

resande av villor bestämt område.

Av mindre uppmärksammade lettiska kurorter

bör nämnas Koknese omkring vars nuvarande

slottsruin under medeltiden en mäktig handelsstad

reste sig. Koknese är en av landets yngsta kuror-

ter tillkommen först efter kriget. Av intresse för

turister äro i första hand, slottsruinen, Perse-

fallen, Staburags och Daugava samt Perses färg-
präktiga stränder.

Redan mycket länge har Baldone åtnjutit
rykte som kurort. Orten befinner sig 34 km. från

Riga och 15 km. ifrån Ikšķiles station. Baldon är om-

givit av barrskog, det skyddas genom sin bergiga
omgivning från skarpa vindar och är berömd för sin

höga luft. Utom svavelbad serveras här också

gyttjebad, kompresser och bad med allehanda

tillsatser, såsom kolsyra, salt, och tallbarrsextrakt.

Särskilt seväi är här d. s. k. Morisonberget,
där också en Pension Morissonhöjden befinner

sig.
Även Kandava i Kurland börjar alltmera

göra sig bekant som kurort. Utom för hälsans

vårdande och för att njuta av de stärkande baden

komma många hit för att göra utflykter i kur-

landska Schweiz med sina natursköna dalar, grot-
tor och mångahanda sevärdheter.

Under de allra senaste åren hava strandbaden

vid Libau kommit i ropet, och det kan verkligen

sägas vara förtjänt, att dess sköna och rika natur

äntligen tyckes vara på väg att ernå alhuän "upp-
märksamhet. På ena sidan vätter stranden mot
det öpna havet, Libau är också berömt genom sin

förträffliga hamn, på andra hållet locka tvenne

betydande sjöar. Såväl söder som norr om sta-

den står furuskogen tät och oegenomträngiig. Sär-
skilt vacker är havsstranden invid själva staden,
där mycken möda nerlagts på dess vårdande och

utbyggande med gator, alléer och trädgårdsan-
läggningar. Badsäsongen är här i augusti månad

som mest i farten. Staden har egen vattenkur-

anstalt, där också gyttjebad och kolsyrebad sta

att erhålla. Gyttjans helande egenskaper äro

synnerligen höga, och den kan till sina bestånds-

delar sägas vara ungefär av liknande sammansätt-

ning som i de berömda lerlagren vid Odessa.

Strax utanför Libau befinner sig havsbadet

Bernaten, som utbyggts och färdigställts år 1923.

En av Lettgallens främsta kurorter kan Po-

gulanka utanför Daugavpils sägas vara. Pogu-
lanka befinner sig 7 km. utanför Daugavpils åt

Rigahållet till och begränsas på ena sidan genom

Daugavpils fästning samt järnvägslinjen Riga-
Daugavpils, medan på andra sidan en djup furus-

kog vidtager. Orten befinner sig på högt belägen
plats vid Daugavastranden, och därifrån öppnar

sig en härlig utsikt över omnejden av Ilūkste ja
ända till Litauiska gränsen och därutöver. Dess

förstklassigt inredda hotell är fullständigt reno-

verat, och även i omgivningen ha alla spär av kri-

gets förödelse avlägsnats. Under sommaren spe-
lar en orkester i en för ändamålet särskilt uppförd
musikpaviljong. Sommargästerna ha också till-

fälla att bese Lettgallens som övre Kurlands vack -
raste trakter.

Zemnieku māja Nicas apgabalā.
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Dr. med. J. Lībietis

Kemmerns svalvelkällor.

Kemmern, Lettlands mest betydande kurort,
berömd för sina svavel- och gyttjebad, be-

finner sig på ett avstånd av 44km från Riga
och 5 km från kusten. Förbindelserna med

Riga och Rigas strand uppehållas pr. järnväg

je. Kemmerns svavelkällor och badanstait skyd-
das, liksom också staden Kemmern, genom de om-

givande barr-och lövskogarna från skarpa vindar
och plötsliga väderleksförändringar. Skogens fri-

ska hälsobringande doft gör i samband med havs-

luften Kemmern till en av de hälsosammaste, be-

hagligaste och mest omtyckta badorterna i Lett-

land. I omgivningen av badanstalten har skogen

genom omsorgsfull vård förvandlats till en den

härligaste park, vars vägar, och stora antal stigar,
giva badgästerna rikliga tillfällen till promenader
och spatserturer.

Genom sitt starkt svavelhaltiga vatten och sina

gyttjefält har Kemmern kommit att åtnjuta världs-

rykte, då ingenstans annorstädes i Europa svavel-

vattnet anträffats i så stor mängd som i Kemmern

där hitills mer än 20 svavelkällor, vars uppmätta
vattenmängd beräknas till en million spannar om

dagen, konstaterats. Av Kemmerns svavelvatten

bestånd bildar gipset huvuddelen. Detta utvecklas

under inverkan av mikroorganismer till svavelkal-

cium och fritt radioaktiv svavelvatten. På en liter

kommer, efter vad som ungefär 1,8—1,9

svavelkalcium. Utom svavelvatten kan Kemmern

också uppvisa salthaltigt vatten, i vilket konstaterats

samma beståndsdelar, vilka äro tillfinnandes i Bir-

stonakällan i Litauen. Som läkemedel användes i

Dr. med. Lībietis,

Ķermeni sēravotu direktors.

Direktör jör Kemmierns badanstalter

och under badsäsongen, då de äro som livli-

gast, gå dagligen pa denna sträcka elva

tågpar. Till kusten för en särskild spårvägslin-

Kemmern utom svavelvattnet även gyttja, vilken

kan betecknas som träskgyttja, och i vilken ingå

som beståndsdelar även kalcium, gips, järn, och

t"3

Ķemeru sēra un dūņu dziedniecības iestādes vannu ēka. Kemmern nya badanstalt.
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svavel. Ett helt annat slags gyttja är tillfinnandes

i Kanierasjön endast fyra km. trän Kemmern, på
vars vassbevuxna öar gyttjeskiktet uppnår ett djup
av 6—B meter. Denna gyttjas viktigaste bestånds-

delar är järnkolodium och aluminiumlöreningar,

svavellöreningar och diatomiska nålkristaller.

Gyttjan är här synnerligen plastisk och tili sin

sammansättning närstående Arensburgs vida be-

kanta gytja. Det fåtal försök, som hitills anställts,
ha bevisat dess stora betydelse som läkemedel.

Även ett tredje slags gyttja med ända upp till 40%
svavelhalt har anträilats. Träskgyttjan och Ka-

nierasjöns gyttja, som endast innehålla några tion-

dels procent, kunna inte på långt när mäta sig här-

med. Badgästernas alltmer ökade antal är det bä-

sta beviset för Kemmerns svavelvattens och gyttjas
värde såsom läkemedel.

Av i Kemmern till användning kommande be-

handlingssätt förtjäna att förtecknas. 1. svavel-

bad, 2. svavel- och saltbad, 3. svavel-tallbarrex-

trakt, 4. svavel-kolsyrebad, 5. svavei-syrgasbad,
6. gyttjebad, 7. gyttjekompresser, 8. kvartslam-

pebad, 9. solluxbad, 10. elektrisk lokalbehand-

lindg, 11. användning av svavelvatten såsom

dryck och för tvättning av ögonen.
På hösten 1928 påbörjades byggandet av ett

fysiskt-terapeutiske institut, vilket tros kunna full-

bordas inom två år, och vilket än ytterligare kom-

mer att vara av betydelse för ortens utveckling.
Av med framgång i Kemmern behandlade sjuk-

domar märkas 1. muskel bristningar och reumatism,
2. alla omsättningssjukdomar, biodsjukdomar och

krämpor hänförande sig till lymfkärlen, de inre

organen och hudens gikt, förfettning,
sockersjuka, åderförkalkning, skrofler, blodfattig-
dom och för tidig ålderdomssvaghet. 3. nervsjuk-
domar såsom nervinflammationer och neuralgi,
ischias, järnhinneinflalmmation och ryggradsför-
lamning, nervförlamning, polyneurit, nervsyfilis,
tabes, störningar av nervsystemet såväl som också

hysteri och neurästeni, 4. med särskilt goda och va-

rande resultat ha i Kemmern ävenbehandlats under-

livssjukdomar sosåm livmoder, äggstock och andra

inflammationer, 5. ett flertal kirurgiska sjukdo-
mar såsom olika arter av tuberkulos, åderbrock,
ben-och armbrott, vrickningar, ledgångsinflamma-
tioner, 6. kroniska hudsjukdomar, 7. njur-och
könssjukdomar, 8. ögonsjukdomar.

Under badsäsongen i Kemmern praktisera tolv

läkare, två tandläkare och några tiotal massörer.

Musikpaviljongen i Kemmern.Ķemeru sēravotu koncertdārzs.

Ett apotek finnes. Bostadsfrågan har också

varit föremål för stor uppmärksamhet, och i

ett antal förstklassiga pensioner stå vid varje tid-

punkt rum att erhålla liksom också för övrigt vånin-

gar och rum i olika prislägen, allt efter patienternas
ekonomiska förhållanden, stå till förfogande. För

att underlätta lösandet avvåningsfrågan, och för att

stå till tjänst med allehanda upplysningar, har vid

stationenöppnats en en särskilt byrå. Under bad-

säsongen 1928 infördes elektrisk belysning och

grundades en veckotidning «Nyheter från Kem-

mern».

I Kemmern finnas post-telegraf och telefon. I

sorietetshusets trädgård spelar varje dag en sym-
foniorkester. Varje vecka anordna dans-

aftnar. Under säsongen avhållas också basarer,

konserter, baler och anordnas gästuppträdande
varför det kan sägas vara på bästa sätt sörjt för

gästernas underhållning. Från och med 1929 kom-

mer badsäsongen att förlängas till 4 månader, från

slutet av maj till slutet av september.
Svavelvatten, olika slags gyttja, kustens på ult

ravioletta strålar rika solljus, havsbaden och den

på ozon och allehanda uppfriskande dofter rika

skogsluften, allt detta bidrager till att giva Kem-

mern obegränsade möjligheter att utveckla sig till

Världskurort, då ingenstans i Västeuropa någon
annan kurort kan uppvisa så många po-

sitiva egenskaper förenade på en enda plats. Där-

för är också antalet sjuka och hjälpsökande, vilka

i Kemmern hava återvunnit hälsan och funnit till-

fälle till vila synnerligen stort.

Apsauļošanās ierīce Ķemeru sēravotoa Solbadet i Kemmern.

Latvija — Zviedrija
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Karl Lassman

Libaus handelsförbindelser med Sverige.

Sverige tillhör de stater, vilka redan sedan

århundraden enkänt Libaus hamns natur-

liga förutsättningar, och vilka därför strä-

vat att utöka sin sjöfart på denna stad. Under det

«stora Nordiska kriget» intogo och befastade

svenskarna staden.

Före världskriget exporterades över Li-

bau huvudsakligen livsmedel, fodermedel, utsäde

och kli. Efter kriget har tillkommit linoleum, salt

och tändstickor. Vad beträffar Sveriges export

till Libau består den huvudsakligen av: sill, super-

fosfat, kalksten, tegel och cement. Även i detta hän-

seende har efter krigstiden föga eller alls ingen för-

ändring inträtt dåi Libau från Sverige huvudsakli-

gen ankomma superfosfat, cement och kalksten.

Importen av sill från Sverige har däremot nästan

upphört, vilket sammanhänger med att denna del

av Libaus import överhuvudtaget förminskats be-

roende på inställandet av trafiken på järnvägen

mellan Libau och Romny. I förhållandet till Li-

baus export och import före kriget spelade den

svenska importen och exporten en högst obetydlig
roll. åren 1909—1913 utgjorde totalsiffran för

Libaus import 487578 ton och motsvarande siffra

för exporten 69992 ton. Av denna summa kunde

Sverige icke förteckna en större andel än import

av 2920 ton och export på 21212 ton.

Vad beträffar förhållandena efter

världskriget har Sveriges betydel-
se för Libaus export och import ökats då

vid en totalsiffra för importen åren 1923—

1927 av i medeltal 179623 ton Sverige del-

taget med 7146 ton och av totalsiffran lör-

exporten under samma
år i meteltal 119323

ton den svenska andelen utgjorde 3920

ton. Här spelade den svenska tra-

fiken en betydande roll. Skepps-
förbindelsen på Libau under åren

1909—1913 uppehölls i medeltal av 1659

fartyg om 955952 reg. ton. Efter kriget
har Libaus skeppstrafiken minskats och

uppelhölls åren 1923—1927 av i medeltal

976 fartyg om 360268 reg. ton av vilka

72 om 25953 reg. ton voro svenska.

Sveriges intresse för handeln på Libau under

förkrigstiden bevisas också av det fakta, att under

ett antal år mellan Sverige och denna hamn en re-

gelbunden postförbindelse, vilken var föremål för

statssubvention, uppehölls (Libau-Västervik) .

Under de senaste åren har Sveriges intresse för

Libau åter ökats och som bekant föreligger nu ett

förslag att upprätta en reguljär färjforbindelse

mellan Nynäshamn och Libau. Att just denna stad
från svensk sida valts som ändpunkt för färjlin-
jen är förklarligt, därigenom att dess hamn tack

vare sitt centrala läge och goda järnvägsförbindel-
ser kan tjäna som samlingsplats för varor från

Lettland, Estland och Litauen såväl som också
från S. P. R. S. och Polen. Det är också naturligt,
att vid det förberedande arbetet för denna kom-

munikationsled tagits hänsyn därtill, at Libaus

hamn på grund av dess isfrihet erbjuder säkerhet

därför att förbindelsen utan avbrott kan upprätt-
hållas året runt.

Vid sidan av Libaus handel och sjöfart spelar
dess industri en betydande roll. Större delen av

stadens företag grundades för ungefär 30 år sedan

och huvudsakligen med hjälp av utländskt kapi-
tal.

Libaus isfria hamn och goda järnvägsförbin-
delser med förkrigstidens stora Ryssland gav vad

staden beträffar alldeles särskilda förutsättningar
i industriellt hänseende. Tack vare tillgång på god
och tillförlitlig arbetskraft, och en teknisk utrust-

ning av överlägsen kvalité förmådde större de-

len av Libaus fabriker att för sina produkter finna

full tillfredställande avsättning. Varför följande

företag under tiden närmast före kriget i hög grad
kunde untveckla sin marknad.

Liepājas ādu fabrika "Korona".
Läderfabriken "Korona" i Libau.

Fabriksaktiebolaget Becker & Co, Skepps-

varv, metallurgiska och Mekaniska

Verkstäder,

Aktiebolaget Libaus Oljefabrik,
Aktiebolaget Läderfabriken «Korona»,

Aktiebolaget Vicanders Korkindustri,

Aktiebolaget Libaus Linoleumfabrik,
Aktiebolaget Mariott & Seligmans Skink-

fabrik,
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Lielākais Latvijas rūpniecības uzņēmums — kaŗa ostas darbnīcas Liepājā.

Lettiska Tändsticksfabriksaktiebolaget
«Vulcan»,

Kartong, och Fotografimaterialfabriken
Josef Pokorny,

Bröderna Antoniskis Velocipedfabrik
«Liva»,

Libaus Maskinfabrik J. Schulte,

Aktiebolaget «Platos» Redskapsfabrik,
Maskinfabriken V. F. Matthison,

Ängtegelbruket V. Riege.
I många av dessa företag var svenskt kapital pla-
cerat, som lämnade god vinst.

Libaus industri har sedan kriget till större de-

len förlorat den ryska marknaden, då rådsregerin-
gens centraliserande av alla inköp gjort det omöj-
ligt för indistrin att sälja sina produkter direkt
till konsumenterna. Större delen av Libaus indu-
stri har dock lyckats att med tiden anpassa sig ef-

ter de nya förhållandena, och det kan redan med

tillfreställelse konstateras, att nästan alla stadens

industriella företag återupptagit sin verksamhet.

De arbeta nu för den lokala marknaden och för

de närmaste grannländerna, till vilka de exporte-
ra större delen av sin produktion. Bland företagen
befinna sig också sådana, vilka finansierats av

svenskt kapital.

Karl Lassman föddes i Libau 1872. Sin skol-

och handelsutbildning erhöll han först i hemsta-
den och senare i Danmark och Skottland. 1899—

1913 var han delägare i och disponent för ett re-

deri och ett försäkringsbolag i Moskva och Pe-

tersburg. 1913 återvände han till hemstaden och

valdes efter kort tid till disponent för läderfabri-

ken «Korona», vilket ämbete han ännu innehar.

Dessutom är K. Lassman sedan ett antal år ord-

förande i Libaus fabrikantförening och numera

även vice ordförande i stadens börskommitté.

Vicanders Korkindustri Aktiebolaget

£> ve r i g c — Lettland
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Martin Andersén
Latvijas konsuls Stokholmā

Noslēgums.

atiesībā arvienu ir grūti pareģot kāda būs

nākotne un ko tā nesīs savā klēpī, un lai

pārāk neizaicinātu untumaino likteņa die-

vi, vislabāk ir, zīmējoties uz nākotni, izteikt tikai

dažus pieticīgus vēlējumos. Mani vēlējumies attie-

cībā uz Zviedrijas-Latvijas sakariem nākotnē, gluži
dabīgi iziet uz to, lai tuvība starp abām nācijām,
kas tik labi ir sākusies, taptu par gara radniecību

un vienību, kas saista Zviedriju ar Latviju un Lat-

viju ar Zviedriju tādā pat kārtā, kā zviedru liel-

valsts laikā abas zemes bij politiski saistītas viena

ar otru. Lai šī vēlēšanās varētu piepildīties, ir ne-

pieciešams, ka jaunā Latvija joprojām patur savu

tagadējo neatkarību un ka viņai tiek dota iespēja

ilgstošā miera periodā izvest jau no Latvijas dibi-

nāšanas sākto darbu latvju tautas kultūras laukā

un izlīdzināt lielo netaisnību un ciešanas, kādas

latvju tautai ir bijušas uzliktas gadu simtiem ilgajā
verdzības laikā. Še es gribētu izteikt cerību, lai

tilts, ko saprašanās un kultūras intereses ir uzcēlu-

šas pār Baltijas jūru, veicinātu dzīvākus sakarus

starp abām tautām. Sevišķi es ceru, ka vairāk kul_

tūrēli un zinātniski noskaņotai ekskursijai, kura

šogad apmeklēja Zviedriju, drīzumā sekos ekskur-

sijas, kupas reprezentēs tirdzniecisko, rūpniecisko
un lauksaimniecisko Latviju.

Var tiešām no sirds priecāties, ka divas tautas,

starp kurām pastāv gadu simteņiem ilgs sakars, var

atkal tuvināties viena otrai un visā nopietnībā ļaut
šīm jūtām izteikties.

Tās bij neaizmirstamas dienas, kā Stokholmā,

tā visā Zviedrijā, kad viesojās prezidents Zemgals
un tika sietas saites, kuras bez šaubām taps ciešā-

kas karalim Gustavam savukārt Rīgā viesojoties.

Viss, kas tiek darīts abu valstju tuvināšanās

nolūkā kultūrēlas kopdarbības padziļināšanai ir

paliekošs darbs, pie kam starp Latviju un Zviedriju
pastāv arī vēl sirds un atmiņu vienība. Varēt ņemt
dalību tādā darbā, tā tiešām ir laime.

Mana vēlēšanās ir bijusi, lai šī grāmata arī no

savas puses sekmētu šos centienus. Abu tautu

valodā mēs esam izmainījuši savas domas, aprakstī-
iuši un attēlojuši. Lai vārds runā abās pusēs Bal-

tijas jūraiun izplatās mūsu zemēs, stiprinādams un

veicinādams.

Det är alltid vanskligt att profetera om fram-

tiden och vad densamma bär i sitt sköte och för

att ej alltför mycket utmana ödets nyckfulla gu-
dinna är det kanske bäst att på tal om framtiden

nöja sig med att uttala några blygsamma förhopp-
ningar. Mina förhoppningar angående förhållan-

det Sverige — Lettland i framtiden gå sålunda na-

turligtvis ut på att det nänmande de bägge natio-

nerna emellan, som börjats under så gynnsamma

auspicier, måtte ytterligare fördjupas ocb resul-
tera i en andlig frändskap och gemenskap, som

på det kulturella och merkantila området kommer

att fästa Sverige vid Lettland och Lettland vid

Sverige på samma sätt som under stormaktstiden

de bägge länderna politiskt voro bundna vid va-

randra. Förutsättningen att denna önskan skall

gå i uppfyllelse är givetvis att det unga Lettland

fortfarande måtte behålla sin nyförvärvade
självständighet och förunnas möjligheten att un-

der en kommande oavbruten fredsperiod fullföl-

ja det alltsedan Lettlands grundande så fram-

gångsrikt bedrivna arbetet på höjandet av det let-

tiska folkets kultur och på botandet av de många
orättvisor och lidanden, som det lettiska folket

under ett månghundraårigt förtryck varit utsatt

för. Jag vill i detta sammanhang även uttala en

förhoppning om att den brygga, som samförstån-

det och kulturintressena slagit över Östersjön mat-

tebefordra ett livligare utbyte de bägge länderna

emellan. Särskilt hoppas jag att den mera kultu-

rellt och vetenskapligt betonade exkursion, som

i år besökte Sverige, inom kort måtte åtföljas av

exkursioner, representerande det merkantila, det

industriella och det jordbruksidkande Lettland.

Man gläds verkligen av hjärtat, när tvänne

folk, som känna samhörighet sedan sekler, åter få

nalkas varandra och på allvar kunna bringa den-

na känsla till uttryck.

Det har varit oförgätliga dagar såväl i Stock-

holm som i hela Sverige vid President Zemgals

besök, då band knötos, som förvisso skola bli än

fastare vid Konung Gustafs återvisit i Riga.
Allt, som göres till länders närmande för

fördiupande av det kulturella samarbetet är ett

bestående verk, och mellan Lettland och Sverige

ha vi dessutom en hjärtats och minnenas union.

Att få vara med i ett sådant arbete är i sanning

en förmån.

Föreliggande häfte har jag önskat bliva ett

led i denna strävan. På båda ländernas språk ha

vi utvecklat våra tankar, beskrivit och skildrat.

Må orden bära bud på ömse sidor om Östersjön

och tränga vida i våra land, befästande och be-

främjande.

Stokholmā 18. jūnijā 1920. gada.
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PESTĪŠANAS ARMIJA
Nacionālais Galvenais Stabs Rīgā, Matīsa ielā 11-13, dz. 6. Tālrunis 91950.

Pestīšanas Armija reģistrēta Latvijā 1927. g. 15. oktobrī Rīgā, Akmeņu
28. maijā 1923. g. Pirmais korpuss

mm.
ielā Nr. 22/24, atvērta naktspatversme

(nodaļa) atvērts Jelgavā un otrs Rīgā. Ék
WL

vīriešiem ar 170 gultām. Pagrabā ie-

Patlaban darbojas 10korpusi un 12 ār- JĒ wk rīkota pirts, mazgāšanās istaba un de-

posteņi: 4 Rīgā un Jelgavā. Liepājā. jkW% WSkmmm mm
zinfekcijas ierīce Katrā gultā ir ādas

Ventspilī. Cēsīs. Valmierā un Tukumā kmk* R imitāciju pārvilkta matrace, tāds pat
— pa vienam. Korpusi strādā ēvaņģe- fl JjL H spilvens, palags un sega. Gulta maksā

lizāc. darbu, turot kārtīgi sapulces, gan H 30 sant. par nakti, pie kam no rītiem

telpās, gan zem klajas debess. Pēdējā I W katrs apmeklētājs dabū par brīvu

gada laikā noturētas pavisam 4283 sa- H BSBk ■ maizi un tēju. 20 gultas paredzētas kā

pulcēs un 12.233 stundas virsnieki pa- wM W brīvgultas maksāt nespējīgiem. Ie-

vadījuši apmeklēšanās, sniedzot ļau- W stāde atvērta bezpajumtniekiem, ne-

dīm gan garīgu, gan laicīgu palīdzību. skatoties uz tautību un ticību. Pat-

Kaut Pestīšanas Armija ir liela filan- versmes gada statistika uzrāda se-

tropiska organizāciia, tomēr garīgais košu: patversmē pārgulējušas 59.203

darbs ir viņas kodols. personas, no tām par brīvu 6.416 per-

Bez garīgā spēka un ticības uz B r i g a d e r i s sonas, brīvbrokasti saņēmušas 59.036

Dievu nevarētu pastāvēt arī sociālais KĀRLIS JOHANSONS, personas un brīvpirti izlietojušas

darbs un Armija zaudētu savu dzīves
zviedris, Pestīšanas Armijas nodi- 10 773 personas.

spēju. Bez cilvēka tikumiska rak- binātājs un viņas darba vadītājs No 1924. gada organizācijai ir sava

stūra pilnīgas pārveidošanas, viņa at- Latvijā. skola virsnieku (vadītāju) izglītoša-

jaunošanas darbs nav iespējams. nai. Ieskaitot sesiju, kas patla-

Pestīšanas Armija piegriež ban iziet kursu, skolu būs beigu-

lielu vērību bērniem un jaunat- fe šas 45 personas. No 1925. g. jan-

nei. Visos korpusos ir svetdie- «, vāra organizācija izdod savu me-

nas skolas un dažādas citas no- āo3 | 25§ nešrakstu «Kara Sauciens», kas

zares jaunatnes darbā. Šī darba \ ļ ļ patlaban iznāk 6.000 eksemplā-
mērkis — izsargāt jaunatni no A

rQS Xzdota arī dziesmu grāmata
sliktiem iespaidiem^"audzi-

ar 200 Armijas dziesmām un

nat patiesu dievbijību. Pie katra
.

J
*

korpusa darbojas nodaļa-Māju . Hfcl brošūra «Zem Pestīšanas Armi-

savienība, kuras mērķis ir, ap- ! Tas karoga Latvija» —
atskats uz

vienot sievietes — visas, neska- 1 i **NvT? 5 gadu darbu. Visu šo 6 gadu
toties uz reliģiskiem uzskatiem čT

f£5
|

{ laikā organizācijas darbu La-

_ un veicināt māju dzīves lab-
p-^ļ

k oj^es^e —ļ va(ļa brigadepis Kārlis Jo-

"t*zs daAoias Rīgā b nii u
~- v^

n

\
A
rn:%

Sļuma stacija, kuras uzdevums- I ļļOT fjgjj lOTllj1 uīgais mērķis ir. kalpot tautai,

apmeklēt nabagus, slimus un at-
I 0©h1 ''WWW' "WsjsV' Līdz šim veiktais darbs ir tikai

status un sniegt palīdzības roku. ; fgA». j Istabā i MūWfI iesākums. Organizācija grib iz-

1926. un 1927. gada ziemas mēņe- j ND □ Q P | g g MÄgl; ves t arī Latvijā plašo darba pro-

šos pie Sluma stacijas darbojas B Ö g yMg g g 1U~4@ □ | 3 M
fframil kādu praktizē citās ze-

/upas ķēķis. Pavisam izsniegts yJl\\U'r™ gramu, k«h
i

30 199 porciju silta ēdiena par
mēs un but latvju tautai par sve

brīvu. P. A. Kongresu zīle Teātra iela. tibu.

i Vispasaules statistika par 1926. gadu:

Zemes un koloniias kur s4rādā_Pest. Armija 84 |
Korpusi un ārposteņi 15.146 1

-jjfcļi f" Jfllļ j j| i
Virsnieki un kapotāji 31.843 JjPBfea ■ 1 ' i
Dienas skolas. -k - • 9 938 894 k^^^^^^^jH^^^Sj^Hl^S^^BH^^^^^
Patversmes atsvabinātiem noziedzniekiem EhI jV^tflļļļ^^jS

jBttl No tiem labojušies un atstājuši patversmi 1.959 fS^^^^^^WBB^HI^RWil^^^^^^^^^W™
. gļSRUH Rūpniecības mājas kritušam sievietēm . . 132 UR

Pēdējās uzņemtas gada laikā
■*■•

H«i Labojušās un atstājušas iestādi . . . .10288

P. A. naktspatversme Rīgā.
p. A. zupas ķēķis.
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Rīgas savienoto metalurģisko, loko- Rigaer förenade lokomotiv, vaggon

motivu, vagonu un mašīnu fabriku och maskinverkstäder A-B
akciju sabiedrība

Vidzemes šosefā 14 — LETTLAND.

Tālruni: 33051, 33151. 33251, 33551, 33651, 33751, 33851, 33052.

Pēc tam, kad agrākā «Fe-
,mmmWĒmmmm* ]au ,923, gada novembrī pa

niksa» fabrika ēvakuējo- Hfek. daļai uzsākt darbus,

t ies uz Krievi ju pasau les
t - i -

, i i - i •• i - • • Līdzas savai galvenai no-
kāra laika, bij pilnīgi izpo-

,_ „ IWMMk zarei, vagonu būvēšanai
—

stita, pec miera slēgšanas JHV 'Wm\mm\\\\ ir i

,
_ i .. ._ i .ļ HHH& feniksa» fabrika ražo nag-

n o drupani bij jārada pil- »Hn i

-
• • -i x • IBHI kis un pakavus ar pazi-

ni gi jauns pasākums. Sai pi'
ri , '

i-i- • j, w +
''IttraŠu stamo «feniksa» marku, tai

nolūka, piedaloties starp- BHHīn JHfīfi.;
,. i i -.-i , A

pieder dzelzs, metāla un tē-
tautiskam kapitālam, 16. au- iMMi ! vl> , » t.H|

,-i i-i •
rauda lietuves un vēl šinī

gūsta 1922. g. tika nodibi- * mWĒĒ
r>- c

, MBI .JmML JPP»P gada sāksies ari pakavu
nata Rīgas Savienoto me- flMttk ' %, JĒĒmĒĒ

1

, i . • i i i
naglu fabrikācija, jo šim

talurgisko, lokomotivu, va- lIHHk ■ -. JHHH|
_ _

r i -i
J %%WmĒ nolūkam pasūtītas speciāl-

gonu un masi nu labriku ,Mm\\\\%W —
_

i •• i • i-i
f«L mmm mašīnas jau uzstādītas un

akciju sabiedrība un īe- W^mmmm^mW
_i , -i • viņu ražojumi naks tirgū

sakta pasākuma jaunuz- JMKĒĒm W 6

mmmmm *mr
m Pec viena mēneša,

būve. Lai gan jaunas akciju W

sabiedrības rīcībā bij tikai Fabrikas ražojumi iegūst
lēnai bojā iešanai padotās WJr arvienu plašākas noņēmēju

tukšās «Feniksa» telpas, sa-
mmmmm aprindas un viņas apgrozī-

mērā īsā laikā izdevās fa- A-S. „Fenikss
//

ģenerāldirektors F. Kette jumi pastāvīgi pieaug,
i .i • -i - . i

„

1. septembrī p. g. atskatījās uz 30 gadu darbību
briku no jauna iekārtot un

u,n par oenti ,bu
s

rūpniecības laukā tika apbal-
votsi ar trijiu zvaigžņu ordeņa komandiera krustu.

Generaldirektör F. Kette,

„Fenikss" kalēju darbnīca. "Phoenix" Smidesverkstaden»
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„Fenik&s" koku apstrādāšanas darbnīca. „Fenikss" dzelzs dreijātava.

Sedan fabrikens maskiner och inventarier tas inom kort tid. Verket har egna metalstål och
under kriget tvångsvis evakuerades till Ryssland ' gjutjärnsgjuterier.
visade det sig efter kriget att

allt måste skåps på nytt. Det

var en helt ny fabrik, som i ÉfcÉÉt -*

de gamla lokalerna måste in-

rättas. Med hjälp av utländskt Bjfr
kapital grindades den 16 aug. flHR s«»

**

' -'*k..,
1922 "Riga Förenade Loko- Hillr I -

" !f i |
*"*

*"T T
1

?^] 7--h ,- w '
motiv. Vaggon och Maskin- Hl " * i—^—^MjĻ^^^aaJ^^^^^ll^^āl^flHl
verkstäder A/B". Oaktadt på 'HIhÉHHBIBSSB
platsen ingenting annat fanns iSBHSIH
än det gamla "Phoenix" tom- -

-

ma och så småningom förfal- Jaunie ledus vagoni b. P. R. S.
lande fabriksbyggnader

lyckades det jämförelsevis
fort att åter istångsätta fabrikenoch redan i no- år 1929 avslutades den andra större leveransaf-

vember 1923 kunde arbetet delvis åter upptagas. fären till SSSR i oför leverans av järnvägsvagnar
Utom huvudtillverkningen — byggandet av järn- för de ryska järnvägarne.

vägsvagnar — tillverkas även hästskor med det Verket sysselsätter f. n. 670 arbetare och

bekanta märket «Feniks», spik varjämte i år fa- tjänstemän.
brikation av hästskosöm skall upptagas. Special-
maskinerna för denna sistnämnda tillverkning vän-

3. klases 4-asīgs pasažieru vagons vietējai satiksmei.

RIGAER FÖRENADE LOKOMOTIV, VAGGON OCH

MASKINVERKSTÄDER A B „FENIKSS« — LETTLAND.
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SUPERFOSFĀTA FABRIKA
MILGRĀVI PIE RĪG4S AKCIJU SABIEDRĪBA

Zuperfosfāta fabrika Mī'lgrāvī ir vienīgā šāda veida 24 metri. Pirita (sērakm<eņa) apdedzināšanai darbojas 4 mil>-

uzņēmums Latvijā. Fabrika dibināta 189)2. g. un viņa® di- zīgas krāsnis, katra astoņos stāvos īpašā akmens celtnē. Šīs

binātājs — Rīgas rūpnieks un tirgotājs, ķīmijas inženiers krāsnis apdedzina apm. 13.000 tonnas pirita. Fabrika ražo

Maksis Hoeflingens. 1899. g. tā pārgāja akciju sabiedrības apmēram 26.000 tonnas 53 proc. sērskābes,

īpašumā un saucās: „Mīlgrāvja

ķīmisko fabriku akciju sabiedrība,

agrāk M. Hoeflingers un Co". 1912.

gadā to pārdēvē: „Pirmā krievu , , _ H . ■! 1 ;
zuperfosfāta fabrika Mīl.grāvī pie .

Rīgas, akciju sabiedrība".

Fabrika atrodas Jaum-Mīlgrāvī fijft
aiz Sarkandaugavasi, apm. 11 kilo- HpT '
metru no pilsētas centra, ar kuru to TnflflH
savieno dzelzceļš. 108.729 kvadrat-

metru Melo fabrikas gruntsgabalu flnjfl BJHO
no divām pusēm ierobežo ūdeņi:

— no vienas — arī okeāna tvai-

koņiem pieejamā Mīligrāvja ostas WAW^Lw—W—WM^
vieta, no otras — Ķīšezers, kuru I

Mīlgrāvja ostas ieteka savieno ar

Daugavu.

Sākot no fabrikas dibināšanas WÅM

dienas tā arvienu darbojusies ļoti

sekrmīgi, tā kā to gadu no gada Fabrikas jaunceltne 1925. gadā.
nācās paplašināt. Ii915. gadā, kara

apstākļu dēļ un valdības spiesta fabrika pilnos apmēros

evakuējās uz Krieviju), pie kam zudumā gāja pati vērtīgākā Superfosfāta fabrikas apgādāta ar pirmiklais. fosfāta dzir-

fabrikas iekārtas daļa un īpaši dārgās mašīnas un lielās navām pazīstamām Svenska Bagema kamerām u. t. t. Katru

svina kameras sērskābes ražošanai. Kara laikā pa daļai vai gadu ražo apm. 50.000 tonnas, t. t. 500.000 maisu superfosfāta),

pat pilnīgi izpostītas arī fabrikas' ēkas. katru 100 kg. Fabrikas acumirklīgā vērtība sniedzas pie 4 ar

Nodibinoties neatkarīgai Latvijai um tās saimnieciskai pus miljoniem latu un nodarbina apmēram 200' strādnieka! un

dzīvei atjaunojoties, ar katru gadu pieaugošais superfosfāta ierēdņu. Kas attiecas uz ražas apmēriem tad fabrika spēj

imports pamaidināja domāt par izpostītās fabrikas atjauno- apmierināt vifeuis Latvijas lauksaimniecības pieprasījumus pēc
šanu. Ar nelielu valdības pabalstu atjaunošanas darbus ie- superfosfāta. Tā ražo tikai augstākā labuma produktu, par

sāka 1025'. gadā un jau 1. februārī 1927. gadā tā sāka no ko garantē viņas vadītājai ilggadīgā prakse, fabrikas modernā

jauna darboties. Fabrikas izbūvei um vajadzībām iegādātas iekārta, modernās mašīnas. Bez tam fabrikas ražojumus pār-

jaunas, vismodernākās mašīnas un aparāti, šo jauno um vis- bauda Latvijas universitāte.

pilnīgāko mašīnai dēļ šīs fabrikas sērskābes ražošana wo tecb- Fabrikas mērķis — apgādāt Latvijas zemkopjus ar vi-

niskā redzes stāvokļa atzīstama par vispilnīgāko pasaulē. ņiem vajadzīgo superfosfātu, ar pašu zemē ražotu produktu,

Milzīgās svina kameras iebūvētas jaainajā dzelzbetona ēka, nodarbinot pašu zemes strādniekus. Līdz šim fabrika šo ue-

kurais grīdas- apmērs 1,400 kvadrātmetri, bet augstums — devumu nevien veikusi pilnīgi, bet savas ražas pārpalikumu

eksportējusi arī uiz ārzemēm, tā vei-

i cinādama valūtas ieplūšanu zemē.

Latvijas zemkopjiem fabrika savus

'iilllll'fci ražojumus pārdod arī uiz* kreditu no

' I .« •.jpf|Rh„ Fabrikais direkcija sastāv no trim

ii
- "'ar^s un Vilhelms Butte. Direktors-

Sērskābes izgatavošanas ēka.
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ERSTE RUSSISCHE SUPERPHOSPHATFABRIK

Muhlgraben bei Rīga, AkUengesellschaft.

Superfosfatfabriken vid MuMgraben är det ända företa- sådant. Vid fabrikens återuppbyggande anskaffades de alllfra

get inom sin branch i Lettland. Fabriken grundades år 1892 förstklassigaste och modernaste maskiner och apparater. Tack

av Rigafabrikanten och köpmannen Max Höflinger. år 1899 vare detta urval kan, vad beträffar syrefabriken, densamma

ombildades den till aktiebolag under firmanamn "Aktien-Ge- betecknas som en av de modernaste i Europa. De stora

selllsohaft der Miihlgrabener Ohemisicben Fabriken vormals blykamrairna äro inmonterade i en nyuppförd byggnad av

M. Höflinger & Co./', år 11912 förändrades firmanamnet till järntbetong med en höjd' av 24 meter och en golvyta av ca.

"Erste Russiische Superphosphatfalbrik Muhlgraibem bei Riga 1400 kvadratmeter. Ugnsanläggningen består av fyra me-

Aktien-Gesellschaft". kaniska åtta-vånings ugnar, vilka årligen förbränna ungefär

Fabriken är belägen i Neu-Muhlgraben, en förort till
1,3'-'00° tOT1 Svavelsyrefabrikens produktion uppgår

Riga, som ligger ungefär en svensk mil från stadens centrum m ca- mM0 ton 53 2raAS svavelsyra.

varmed den har järnvägsförbindelse. Fabriksområdet är
Superfosfatfabriken är försedd med förstklassiga, hyper-

på två sidor omgivet av vatten; på ena sidan av den för
moderna fosfatkvarnar, mekaniska uppslutnings och tömndngs-

oceanfartyg tillgängliga floden Muhlgraben och på den andra apparater etc. årligen framställes ca, 50.000 ton superfosfat

sidan av "Stint"-sjön, ett vatten som genom floden Muhlgra,-
motsvarande en halv mÄon säckar om vardera 100 kg. Fa-

ben är förbundet med Duna-floden. Fabrikens område om-
brtos anläggningsvärde uppgår till ca. 4,5 millioner Lats

fattar en areal av. 108.729 kvadratmeter. elter 1 det närmaste 3 millioner kronor och sysselsätter ge-

nomsnittligt omkring 200 arbetare och tjänstemän. Fabriken
Alltifrån fabrikens tillkomst arbetade den med stor fram-

„..
„ , ...

, , , , ... , , ,,,, , , , ,

formar helt tacka det lettiska landtbrukets behov av super-
gäng och masteför varje år utvidgaaär 1915måste emellertid

fosfat och gina pMdukter-inom landet på 6 till 9 måna-

fabriken på befallning av ryska regeringen och på grund av
senaste åren har även betydande kvan-

det hotande krigsläget evakueras och bortfördes till det inre
exporterats. Genom tillkomsten av denna

av Ryssland alla dess värdefulla maskiner liksom de stora
f£lfcfabri,k . hra, sålll&d,es det letti,ska lamlt bruket kunnat

blykamrarna. Samtidigt skadades byggnaderna avsevärt och
fa ,superfoisfat av ilnhiemsk torkning, landets arbetare

syrefabriken förstördes praktiskt taget fullständigt.
ökad sysselsättning och staten en god inverkan på handels,-

Efter det oavhängiga Lettlands grundande och sedan dess balansen. Fabriken framställer endast produkter av högsta

näringsliv övervunnit de första svårigheterna framkom kvalité tack vare dess godautrustning och dess ingeniörs mån-

pa grund av det år för år stigande superfosfatförbruket tan- gåriga erfarenhet och kontrolleras hela dess tillverkning av

ken på att åter uppbygga fabriken. Detta påbörjades det lettiska universitetets kemiska fakultet,

år 1925 och den 1 februari 1927 kunde fabriken återupptaga Fabrikens styrelse består av verkställande-direktören

sin produktion. De härför erforderliga medlen tilskötos hu- Rudolf Liebeck, konsul August Wingårdh och W Butte. Verk-

vudsakligast av dess gamla aktieägare men även staten bidrog ställande-direktören har sedan fabrikens tillkomst år 1892

med ett län, som sedermera förvandlats i ett långfristigt varit i företagets tjänst.

• ' Étii

- *

Superfosfāta fabrika Mīlgrāvī, pie Rīgas.
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AKc/sab. „A- WOLFSCHMIDT" AKKenbol.

RAUGA FABRIKA, DEGVĪNA DEDZINĀTAVA, SPIRTA TĪRĪTAVA UN LIĶIERU FABRIKA, RĪGĀ.

BRÄNNVINSBRÄNNERI, SPRITREKTIFIKATION, LIKÖR OCH JÄSTTILLVERKNING, RIGA, LETTLAND.

1846. g. nodibināja tirgotājs Adolfs Alberts Volfšmidts. Verksamheten upptogs år 1846 av köpmannen Adolf

1865./1868. g. uzņēmumu paplašināja, ierīkojot Albert Woilfschmidt. Under åren 1865—1868 utvidgades
rörelsen genom upptagandet av jästtillverkning i förbindelse

RAUGA FABRIKU ar DEDZUN A 1AY U. med bränneri och spritrektifikation. Efter kort tid hade fö-

kā arī SPIRTA REKTIFIKĀCIJU. retaget så vuxit att de första i den inre staden belägna

4.M 1aV5
lokalerna blevo för små, vårföre det hela flyttades til Wei-

Drīz vien. uzņēmums tiktal uzplauka ka sakuma iekš-
MdĻmm : (nw_ Pulkv. Brieža fel 25/27) der en modern

pilsētā ierīkotā fabrika i^nas_par Maka
te f(wdri på m Ļ mM tomt bela

daļa fabrikācijas nozaru bi] Jāpārvieto uz 1 Ganību damK
mļy. örd_

-

tagad Pulkv. Brieža ielu Nr. 29/27, uz lielāka zemes gabala '

pēc visjaunākām techniskām prasībām ierīkoto fabriku. När år 1895 fabrikens gruudläggare. manufakturrådet

.,_ „.
. -4j-. a

Ā. Wolfsicibmidt senior aflidit omibildades företaget till aktie-
Kad 1895. gada dibinātais, A. Volfsmidta kgs

aktiekapital av

sen,, kuram krievu valdība bi, piešķīrusi manufaktūras,pa- .

&
P

domnieka nosaukumu, nomira, uzņēmumu pārvērta ak Ci]X1
aktikaT)n-ta]!pt 9 eoo aktier -

h t

sabiedrībā, kura turpma iwstaweit ari rec Latvijas valsts no-
„

f
,

440 j ,
8

dibināšanas ar .,360.000 latu lielu pamatkapitālu f2.400 akcijas
alitsa n" Lat.

par 1.50 te katra). Krigsutbrottet 1914 inverkade starkt på företagets
par 9.600 akcijām par 150 Is katra, kopsumma Ls 1.440.000.

SpritTCktiÄtl-0IieB måste a1MeKs iallas och li-

Pasauiles kara izcelšanās 1914. gadā, gluži saprotami, at- körtillverkningen starkt minskas på grund av det utfärdade

stāja lielu iespaidu uz firmas darbību. Spirta rektifikācija aikoholforbudet. Till slut lamslog verksamheten fullständigt

bii pilnīgi jāpārtrauc, bet liķieru izgatavošana, sakarā ar iz- deri genom att maskinerna tvånffsevakuerades till Rvsisland.

doto alkohola aizliegumu, stipri samazinājās. Efter att ha genomlevat alla svårigheterna under kriget och

Pārdzīvojusi visas kara jukas un, beidzot, arī lielinieku dien derefter följande bolscheviktiden började man år 1919

patvarības, firma 1919. gada beigās, varēja pamazām atkal dock att så surårniaigomåtwupntao-a den forna verksamheten,

stāties pie savas, sakarā ar karu un maišīnu aizvešanu uz Numera ära i full gång tillverkmni gen av jäst. brännvin och

Krieviju, pārtrauktās darbības atjaunošanas, tā kā tagad dar- likör samt spritrektifikationen. vilken sistnämnda uteslutande

bojās kā rauga fabrika, deerīna dedzinātava, spirta rektifi- bedrives för statens behov, år 1925 byggdes på tomten en

kācija (priekš valsts) un liķieru fabrika, valskvarn med moderna maskiner.

1925. gadā mēs atklājām valču dzirnavas ar modernām På de utställningar, som firman beskickat har den tlll-

mašīnām.
m m

delats ett stort antal första pris. De utställningar i vilka
Izstādēs, kurās firma ir piedalījusies, tā ieguvusi lielu f'rmani deltagit hava pifjt mm i Petrograd. Moskva, Riga,

skaitu augstāko godalgu,
<

Nischny-Nowgorod, Tifln's, Lubeek. Wien, Brusseli, Antwernen,

Firma starp citu piedalījusies sekošās izstādēs: Pēternilī, Amsterdam, London. Liven-col, Edinburg, Neapel, Nizza, Bor-

Maskavā, Rīgā. Ņižņij-Novgorodā. Tiflisā. Lībekā, Vīnē. Bri- deaui, Parisi, Caracasi, Obikago o. s. v.

sielē. Antverpenē, Amsteirdlamā, Londonā. Liverpūlē, Edin>-

burgā, Neapolē, Nicā, Bordo, Parīzē, Kārākas, Čikāgā u. c. de högsta utmärkelser firman på utställningar
■ , _ , , _

,, ,
vunnit må nämnals rättighetenatt föra den ryska riksörnen,

Starp citam augstākam godalgām firmai: Maskava
v

-

Wmļ dļm utPtāIl<ninirarn:e i Moskva och Nischmv-
1882, g.

- piešķir tiesību lietot krievu vajlsts erglu, Nizņij-
Wp.ol.0(ļ ,siamt Granļd Prix vid vardl& utställningen, i Paris

Novgoroda 1896. g. — piešķir tadu pasu tiesību, Parīze
=

1)Cmn

&

1900. g. — „Grand Prix" u. t. t.

v . n
,

v. ,T li?
v ,., . . .

„ , Några av Wolfsdhmidts Mkörer hava uppnått världsrvkte.
No firmas ražojumiem dazi Volfsmidta liķieri ir pasaul-

t

&

,
,

Tr
,.
,

, ,
TT,

, ,„..

slaveni, niem. .īstais Rīgas zälu balzāms", kā arī Volfšmidta Sa *■ ex- EcnteT Kråuterbafeam. Wolfschmidt Kum-

kimels 00 u c
m °' aMdr,a'- Dessa likörer äro mvcket efterfrågade ej
endast i Europa utan även i transoceana länder.

Firmas, A. Voilfš<midt liķieri tiek dzīvi «ieprasīti kā citās

Eiropas valstīs, tā arī aizjūras valstīs. Eksportam uz ārze- Försäljningen i utlandet av Wolfschmidts lökerer har

mēm firmas priekšstāvniecību ir uzņēmušāg apakšā minētās övertagits av nedanstående firmor, vilka arbeta med_egna
firmas, kuras ierīkojušas pastāvīgas Volfsmidta liķieru no- lager:

n

'~~\^^'

liktavas.

England med kolonier. Holland med kolonier samt län-
Anglijā un viņas kolonnās, Holandē un tās kolonijās,

{ 0s1a?irn av firman Maurice Meyer London
Dienvidamerika, Austrumindlja un Talajos Austrumos: , - - J

•c,. ht • i* t j
-*

a xtt t fTT 4.
•

4,
S W T W-estminster Palace Chambers.

Firma Maurice Meyer — Londona, S. W. I. Westmanster,
Palace Cbambers;

t
Danmark, Norge och Sverige bearbetasav firman Albert

Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā: B. Cohn Eftf. ved E. Pinner KöpenhamnTolbodvej 3.

Firma Albert B. Cohn's Eftf. ved E. Pinner — Ko-

penhāgenā, Tolbodvej 3. Spanien och Portugal bearbetas av firman:

Spānijā un Portugālē:
G

'
T"urette ~Paris ™> 2S' Rue Dei«fere-

Firma G. Tourette - Parīzē (IX), 25, Rue Bergēre.
Italien> Grekland och Turkiet bearbetaiS av firrn,an:

Itālijā, Grieķijā un Turcijā: Cav. Romolo Salvigni — Genua,Via Roma 10.
Firma Cav. Romolo Salvigni — Genuā, Via Roma 10.

čekoslovāķijā: Tschechoslowakei bearbetas av firman:

Firma E. Pollak & Co. — Prāgā, Ve Smeckåch 24. E. Pollak & Co. — Praig, Ve Smeckåch 24.

sveice: Schweiz bearbetas av firman:

Firma Henry E. Huguenin—Lucernā 5, Rue des Alpes. Henry E. Huguenin —
Luzern 5 Rue des Alpes.

Austrijā.
. , „

Österrike bearbetas av firman:
Firma E. Pollak & Co. — Vīnē, Karl Schweighofer-
gasse Nr. 1/3. E. Pollak & Co. — Wien, Karl Sohweigbofergasse 1/3.
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RIGAS TRIKOTĀŽU MANUFAKTŪRAS A-S „R1TA"

Hļi i ļļļiļMy JBBBBBBBBBBBBBBBBBwBBBgBBpBBFJi ln» viļ juv wBL
tt— jlF*\

■SIV 1 jbBBitA Jmit/hBtBmBI īff IBn ™*lifļB uBKl '

Zeķu adītava.

Latvijas rūpniecības ražojumu propagandas ne- cīgām palīgmašīnām, plašām apretūras darbnīcām ar

dēļā neskaitāmi tūkst, ļaužu apbrīnoja skaisti deko- hidrauliskām presēm līdz 350 atmosfērām, moderni

rētos skatu logus ar trikotāžu un citiem smalkiem iekārtotas krāsotavas, plašas žāvētavas, elektriskām

audumiem un šie ražojumi bija no vietējās Rīgas tri- un tvaika formētavām.

kotāžu manufaktūras A-S. „Eita"._ Ritas<< da produkcija pārsniedz 300.000 klg.
Sis fabrikas darba programma pastāvēja triko-

trikotāžas fabrikātu> kā arī 200,0O0 duču zeķu fa-
tazas audumu izgatavošana no kokvilnas, vilnas un Trikātu
zīda, kā arī šo audumu pārstrādāšanā gatavos fabri-

kātos. Patlaban tiek izgatavotas plašos apmēros Visam šim daudzumam gluži dabīgi pilnos ap-

augstākās kvalitātes zeķes, kuras guvušas sevišķu mēros nav atrodami noņēmēji iekšzemē, tomēr „Rita",

piekrišanu. pateicoties savu ražojumu augstākām īpašībām, spēj

Fabrika savā īsā pastāvēšanas laikā ir attīsti- sekmīgi konkurēt ārzemēs, tā kā viņas eksports aiz-

jusies par lielāko fabriku Latvijā savā nozarē. Viņa vien vairāk pieaug un tā rodaizvien plašākus eksporta
nodarbina vairāk kā 5O0 strādnieku un ierēdņu, un apgabalus.

viņai pieder modernākās mašīnu ierīces un darbnīcas. Katrā solidā veikalā pieprasiet ražojumus ar fa-

Tās pastāv no plašām darba telpām ar visām attie- brikas marku „Rita".

.ipddtV • liÄ IBBhmm^bI^BjS^^bI
s

BBBBBf^^^^MÉB^Kf^

Ketelēšanas nodaļa. Šūšanas nodaļa.
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Baltijas Cellulozes fabrikas Akc. Sab. Sloka pie Rigas.
Pagājušā gadu simteņa beigās papīra rūpniecība taga- ka mašīnas atvietotas ar tvaika turbīnām, 4200 PS, visā fa-

dējā Latvijas territorijā bija jau -sasniegusi' diezgan lielu at- brikā izmanto pēc iespējas' elektrisko strāvu,,

tīstības pakāpi. Šai rūpniecībā lielā mērā sāka pielietot koka Materiālu, pievešanai un gatavo fabrikātu, aizvešanai iz-

eellulo'zas materiālus. Tad arī 1896. gadā nodibināja Slokā, lieto pašas, fabrikas kuģīti ar diviem šleperiiem un lilellu

pie Rīgas, Celluloizas fabriku.. Šī fabrika sākumā bij domāta skaitu liellaivas.

tikai cellulosas izstrādājumiem, bet ņemot verā to;, ka pa> Šai fabrikai neilgi atpakaļ tika pievienota arī papīra fa-

pīra pieprasījumi no Krievijas aivienu pieauga, fabrikā tika brika „Lettin", kasi ražo gadā ca. 3i500 tonnas dažāda iesai-

drīz uzstādītas papīra mašīnas, un 1913.., gadā fabrika ražoja nojūma papīra, galvenām kārtām brūno koka iesaiņojumu pa-

-söoot tonnas celrtuloizasi, un ar 5 papīra mašīnu palīdzību oaL pāri., Baltijas celluloizas fabrika nodarbina Slokā ca.' 900—1000

11.400 tonnas papīra. 19H5. gadā uz Krievijas valdības rī- un „Lettin'as" fabrikā ca. 260 strādniekus,

kojuma fabrika tika slēgta un miaišīnas evakuēja uz Krieviju, CelMoza fabrikas ražojumi — nebalinātā sulfiitcelluiloze,
Lielus zaudējumus fabrikai nācās ciest arī no> apšaudīšanās, bez un koka saturošie celluloza papīri, brūnais' koka iesaiņo-

Fabrikas atjaunošana sākās 1921. gadā 'ar čekos!©vāku jumu papīris, pati oellulozei, kā arī dažādais kvalitātes pa-

papīra rūpnieku palīdzību, attīstījās ātri, tā kā jau 1922. g. pīri: krāsains
_

sulfitpapīrs:, krāsains, vāku kartons, kartons,

strādāja cefclozaisi nodaļu, un 1923,. gadā darbojās arī 3 pa- vienā puse gludais tūtu papīrs', zīda papīrs v. t. t,, tiek pa

pīra mašīnas. lielākai daļai eksportēti un pasaules ekspcrttirgos jau iegu-
Pateicoties Anglijas un Bollandes finansistu ieinteresē- vuši lielu slavu,

šanai apgrozība fabrikā arvienu paplašinājās!, un patlaban Tā kā pašas Latvijas interesēs ietilpst kokus eksportēt
cellulosa fabrika ražo 14.000 tonnas gadā. Fabriku patlaban pec iespējas smalkāki izstrādātā veidā, jo koki ir galvenais

paplašina, šī gada augusta mēnesī darbi tiks, nobeigti, un fa- Latvijas, eksporta materiāls, tad ceram®, ka celluloizas, koka

brika tad paredz apgrozīt gadā 20,000 tonnas cellukuza. Pa- materiālu un papīra rūpniecība ies tikai arvienu plašumā, un

pīlri ražo gadā 17.000 tonnu, strādājot 5 papīra mašīnām. ja 1928. gadā šīs rūpniecības attiecības pret vispār eksportē-
Koka slīpēšanas nodaļa apgroza gadā ca. 3500 tonnas. jamiem Latvijas rūpniecības ražojumiem bija 14,8%, tad

Vispārējā fabrikas darbība stipri modernizēta, vecās tvai- droši var teikt, ka nākotnē šis skaits procentuāli spēji pieaugs.

AktiebolagetBaltiska Cellulosafabrikeni Schlock utanförRiga

När i slutet av adertonhundratalet den redan Hela verksamheten blev så vitt möjligt mo-

sedan länge under högkonjunktur arbetande pap- derniserad. De gamla ångmaskinerna försattes ur

persindustrin på den nuvarande republiken Lett- bruk och ersattes genom en ny ångturbin om 4200

lands område, övergick till ,att såsom råmate- hästkrafter. Nästan hela anläggningen har elek-

rial benyttja virke, grundades 1896 den baltiska trifierats.

Cellulosafabriken i Schlock utanför Riga På För tillförsel av råmaterial och för transport
grund av Rysslands alltjämt stigande behov av

av fabrikens färdiga produkter förfogas över en

papper uppställdes med tiden idenna till att börja skeppspark om två bogserbåtar och ett
med endast som Cellulosambrik projekterande an- större antal lastpråmar
läggning, maskiner för papperstillverkningen. Ar

w.. . 1 f.. .. , r.. , ,
1913 blevo utom 5000 toncellulosa redan 11400 ton ,

īor lcke
f

lan
.f

sf™. fo™Vade foretaget

papper producerade. 1915 blev på befallning av

också pappersfabriken Lettm, vilken huvudsakli-

rvska regeringen fabrikens verksamhet nedlagd,
pack-och omslagspapper. Pro-

och största delen av maskinerna evakuerades till v" lī n orm" fnon k
det inre Ryssland. Fabriken skadades också svårt

tiska Cellulosfabriken syssekatter 900-1000 arbe-

genom att under krigshändelsernas lopp flera gån-
tare 1 Sclllock och un^efar 250 i Lettm.

ger bli förmål beskjutning. Produktionen av kraftig, oblekt sulfitcellulo-

Reorganisationsarbetet började 1921 med sa, träfritt och trähaltigt cellulosapapper, pack-
hjälp av Tjeckoslovakiska pappersfabrikanter och omslagspapper sker huvudsakligen för export
och utvecklade sig så hastigt, att Cellulosfabriken och såväl cellulosa som också de olika papperssor-
-1922 kunde återupptaga sin verksamhet och 1923 terna, sulfitpapper i många färger, kolorerad kar-

aven pappersfabrikationen var i full gång. Genom tong, packpapper, strutpapper och sidenpapper ha

holländska och engelska kapitalisters ingripande, vunnit erkännande även på den utländska mark-
kunde rörelsen beständigt utvecklas, så att Cellu- nåden. Då det naturligtvis ligger i landets in-

losafabriken för närvarande har en produktion tresse att exportera virket, en av dess huvudsakli-

på 14000ton, vilken efter en omläggning av verk- ga exportprodukter i möjligast förädlat tillstånd,

samheten, som beräknas vara slutförd i augusti in- är också en vidare utvidgning av cellulosa och pap-
nevarande år, kommer att ökas till 20000 ton årli- persindustrien att vänta, och denna industrigrens
gen. Pappersfabrikationen har uppnått 17000 ton andel i exporten av industrivaror från Lettland, av

årligen. Av trävaror framställas såsom biproduk- vilken den 1928 redan utgjorde 14,8%, kommer sä-

ter ungefär 3500 ton. kerligen att erfara en betydande ökning.
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HLIepafas Fabrikantu

Liepājā
Akc. S cit>. Anillnkrāsu izgaiavo- J.C.Henckhusen, Liepājas mucu

šanai. Anilinkrasas. fabrika. Mucas, sērkociņu skaliņi.

Akc. ab. Liepājas eļļas fabrika. O. Kornhuber, dzensiksnu un

Augu eļļas, techniskas eļļas, ēdameļļas, eļļas rauši virvju fabrika. Dzensiksnai, jtiepuļu

Ucpātas Llnoleumu fabriku A/sI ™ve ka™u virve

Linoleums. Sveču fabrika »Kurzeme«. Sveces.

Akc. Sab. Liepājas ādu fabrika Laku un krāsu fabrika Ernst

»Korona«. Boks-calfs, ševrets, lakādas, Löhr. Lakas un krāsas,

moireādas, zandaļu adas, dažādas puķainas ādas Hermann Leva Morilca Kasle-
somiņām, juchtādas, š celtādas, oderādas, zo]i ādas, na pēcnācējs. Kokosa grīdsegu, kāj-
starpzoļu ādas, ādas dzensiksnām u. t. t. slauķu, celiņu un grīdsegu fabrika. Kokosa grīd-

Akc. Sab. Marriott & Selīgmann, segas, kājslauķi, celiņi un grīdsegas.

ÄU

a

elÄr(bS oÄ liepājas krāsu malkas pārstrā-
1S84. g. balitas cūkgaļas (bekons), olu un

dašanas un ekstraktu fabri-
putnu eksports. Ra agr H. d'Oesinger. Krāsu un

Akciju Sabiedrība »Pluto«. Darba ģērēšanas ekstrakti.

rīki un kalti stampēti priekšmeti. G. Lindenberg, Aizputē. Karlo-
Ziemeļu-Vakaru metalurgi- nažu fabrika. Kartonažu ražojumi,

skas, mechaniskas unkuģu
«•

būvētavas fabriku Akc. Sab. Liepājas tr ijeru mašīnu fabrika

(bij. Beker un b-dri). Tērauda un čuguna atlējumi,
,

?ulte
- ,4n^eklu tlr

,

lsanas masims (īrescrt-

vara lējumi (speciāla zvanu atliešana), šķiru dzelzs
kas )» linsēklu, labības un brūžu tnjen, šķirošanas

un tērauds, velmēta drāts, stiepta drāts, drāšu naglas, trumeļus, žāvēšanas skärdus, štancētus skārdus.

mēbeļu -atsperes, ķēdes, patentētas un elektriski Liepājas skārdu fabrika, agrāk
dētas, siena un mēslu dakšas, lemeši, arklu plates, Bangert Skārda iepakojumi,
lāpstas, ratu asis, ecēšu atsperes, kalēju laktas, ma-

šīnu remonts un uzstādīšana, visāda veida mecha- Malks, cilindra unviļņu skar-

niska metālu apstrādāšana, autogeniska sametinā- mucu fabrika. Cilindra m viļņu
šana (šveisēšana). skārda mucas, metāla iepakojumi.

Liepājas Kara ostas darbnīcas. V. F. Mattsons, mašīnu un katlu

Verfta un mašīnu fabrika. fabrika, metāla un čuguna

Vācu akciju sabiedrība Gaar-
lietuve.

denes gāzes fabrika. Serskabais Goill. D. Meyer, spiestuve. Etiķetu
amonjaks, destil. akmeņu ogļu darva, benzols. fabrika.

Vikandera Korķu rūpniecības »01m« Llep. Apvienoto ziepju fa-

Akc. Sab. Korķi un korķu izolācijas plates. briku Sabiedrība. Veļas ziepes, za-

w a
*„Ha fc a

läs ziepes, tualetes ziepes, marmora ziepes un dzel-
Latvijas Sērkociņu fabrikuAkc tenās ziepeSj veJas ZJ

'

sve ratu smēre
Sab. »Vulkan«. Fabrikas Liepāja, Kul- ' '

dīgā un Saldū. Sērkociņu eksports uz visām val- B. Pinkovic,. tvaika dzirnavas.

stīm pasaulē, sērkociņu skaliņi. Miltu dzirnavas

J. Alperovičs & Co., tvaika dzlr- Josef Pokorny, »Iris« fotografi-
navas. Milti. sku platu fabrika. Fotogr.

Brāļi Antoniški, velosipēdu fa- pi
f

ru un RÄrtonu fabrika
'

brīka »LIva«. Velosipēdi. Fotogrāfiski papīri un dažādi kartcm.

Berend& Ko., tvaika dzirnavas. v
- RIege, tvaika ķleģeļnīca. Ķie-

Milti un putraimi. ģeļi, kūdra, zāģētava.

R. Berg & E. Oisen, I. Llep. jumtu »Rīga«, vispārīga tabakas fa-

papes fabrika. Jumtu pape. brika. Papirosi un tabaka.

A. Dollingera alus darītava. Alus, Saville & Co., tērauda lietuve.

spirts, minerālūdeņi. »Tiegel «-tērauds.

Feldhun & Šmemann, zāģētava, sērko- Inž.-iechnologs E- Šinc. Liepājas līmes

ciņu skaliņu fabrika un dzirnavas. fabrika. Adu līme.
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Jelgavas Savstarpīgā Kreditbiedrība

Société de Crédit mutuel å Jelgava.
Jelgavā, Katoļu ielā JSTs 30 (pašas namā). Tāļr. 130.

Wļ bala lauksaimnieki un daudziem no tiem

9 1 Kreditbiedrība ar saviem līdzekļiem ir bi-

WHK jusi piepalīdzība piie kara laikā izpostītās
PJ Hk dzīves atjaunošanas.

fļļļ V Valdē darbojas: kā priekšsēdētājis tir-

mwåMBk åkmmmm gotājs un namu īpašnieks V. Ošenieks un

It mWmW kā direktori-rīkotāji namu īpašnieki J. Mur-

||| ņiksi uin J. Brūmelis.

■HHBvfl mm ÉSLWmm. Jelgavas Savstarpīgās Kreditbiedrības

BflH
bilance uz 1. jūniju 1929. g.—Ls 991.9<32

b
0<8.

Droiš. kap.,, ierēķ. biedru gar. Ls 1.033.299,24
Nama vērtība

„ 120.000,—

I ' Noguldījumu
„ 281.054,83

-žmmm
Kreditbiedrība maksā par noguldījumiem

|| jgÉ , WĒĒ 8 15(12 10 % Uīl nem Par aizdevumiem 11%.

Hj Kreditbiedrība izdara visādas inkasso ope-

Jelgavas Savstarpīgās Kreditbiedrības valde.

No labās puses: I. Brūmels, direktv-rikot.,, V. Ošenieks, valdes

priekšsēdētājs, I. Mūrnieks, valdes loceklis

Kreditbiedrības dibinātāju sapulce notika Jelgavā, 8. fe-

bruārī 1904. gadā. Sapulcē dibinātāji pieņēma statūtus un

izvēlēja pagaidu valdi, sastāvošu no namu īpašniekiem: Ģe-
derta Euienberga-Pūcīša, J. Vogelmaņa, J. Brikmaņa, K. Buļļa wl

un A. Svinnes, kurai uzdeva iekasēt no dibinātājiem statūtos

paredzēto dibināšanas kapitālu 10.000 zelta rubļu apmērā un

rūpēties par kreditbiedrības darbības uzsākšanu. Priekš dar- SSHMh1L
bīfoas uzsākšanas noteiktais1 kapitāls ātri savākts un pirmā

pilina biedru sapulce sanāca 23. maijā 1:904. gadā. Šī sapulce I|Em&1IKy9 B
atzina Jelgavas Savstarpējo Kredītbiedrību par nodibinātu., • B
nolēma darbību uzsākt 1. jūnijā 1904. gadā un jaunajā vande y BB

ievelēja — kā priekšsēdētāju Ģedertu Kulenbergu-Pūeīuun ka

locekļus J. Vogelmani, K. Zēvaldu, J. Brikmani un A. Svimni. H Å

Darbinieka Pūcīšu Ģederta vadībā Kreditbiedrības dar- 1 JB B. ļļj» "~~<mmmm ' fl BbHHB^HÉ
bība ātri attīstījās un uzplauka. Nomātās telpas, kurās Kre-

ciLtbiedriba mitinājās,, izrādījās par neērtām un tamdēļ pilna

biedru sapulce 29. jūlijā I911. gaaā nolēma pirkt gruntis- mm Wģ
gabalu un būvēt jaunu namu ar ērtām, biedrības aairbibai HSHhI
piemērotām telpām. Sim vajadzībām piemērots gruntsgabals - Jļ
nopirkts vienā no dzīvākām Jelgavas ielā — Katoļu ielā 30» HHjjjH 1 - I

— kur tad uzbūvēts viens no visiglSitākiem Jelgavas piecstāvu HHIhH^
mrmem ar granītā kaitu fasādi.

mn-, *fĒi
Līdz lielajam pasaules karam Kreditbiedrība bija i zvēr- fcJHjjji

tusies par vienu no ievērojamākām Jelgavas naudas īestādlem, 9 J"| B

bet karš, diemžēl, pārtrauca darbību un biedrība bija spiesta ■

iiyi.5. g. evakuēties ar visiem dokumentiem uz Krieviju. •

Pēc kara Kredītbiedrības dokumentus, izņemot nedau- ■ ļBHļ
dzosi, laimīgi izdevās atvest atpakaļ uz Jelgavu un darbību H Dfl

varēja, lai arī ar traucējumiem, uzsākt 1919. gadā. Šinī gadā
mira Kreditbiedrības dibinātājs un pastāvīgais valdes priekš- H

sēdētājs Ģederts EulenbergSi-Pūeīts.

Nopietni strādājot Kreditbiedrība sāka atkal uzzelt un

tagad savests pilnīgā kārtībā pa kara laiku stipri nolaistais

biedrības nams un biedrības darbība ievērojami paplašinā-

jusies. Kreditbiedrības biedru vairākums ir Zemgales apga- Jelgavas Savstarpīgās Kreditbiedrības nams.
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Tūbiņu un sprickorķu rūpniecība

P. Baumanis
Rīgā, L. Nometņu ielā 23. Tāļrurti: fabr. prlv. 28576.

Kantoris: Kungu Ielā Nr. 3, lāļr. 33744, biroja lāļr. 30044.

I NHl-. f ■••-;-~mm>rxm\\ ' -

Rūpnieks P. Baumanis. Štancēšanas nodaļa un tūbiņu apstrādāšana.

MM ■ W: • Izgatavo:

Svina, svina alvotas un al-

vas tūbiņas no Nr. 1 — Nr. 10,

emaljētas un drukātas 4 kra-

■IIIii sās; aptieku vāciņus, sprickor-

HkBhIbsHhhHhiI tus 1111 tinteskorķus visādos lic-

' l,mos 1111 kidrā vairumā.

"""" -mkwÄ DMiJuMHwlsVAl t1 / velēšanos īestance var-

I dus korķos un tūbiņās. Visi

■utPf]nHH darbi tiek izgatavoti ātri ar

»i
mShHh jaunāko konstrukciju mašī-

IWTlf1 mmmmmlmWmlSM BHBShHH nām, pēc parauga zīmējuma

Lakošanas un drukāšanas nodala. un krāšam.
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Tēlnieka T. Ādamsona izvestie kokgriezuma darbi rūpnieka A. Golta kga ēdamistabas iekārtā.

T. Adamsona
Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 93, dz. 4. Taļrurtis: Q-Z-T-e-^

KOKTĒLNIECĪBA
Uzņēmums dibināts 1912. gada un ar īsu pārtraukumu kara

laikā, darbojas līdz šim laikam. Ar glīti izvestu un apzinīgu
darbu uzņēmums ieguvis plašu uzticību. Izvesti plašākie

pasūtījumi Latvijā, pēckara laikā.

Izved dažādus kokgriezuma darbus dzīvokļu Iekār-

tam, ģerboņiem, modeļiem u. t. t.
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Buvinženiers ALFREDS RAZUMS Byggnadsingeniör

Rīgā, Raiņa bulvārī Nr. 15, dz. 1. Tel. 23250. Riga, Raiņa boulew. Nr. 15, W. 1.

Dzelzceļu, šoseju, tiltu, pil- Utför alla slag av ingeniör-

sētu kanalizāciju, apcieti- byggnadsarbeten såsom jär-

nājumu, dzelzbefona, ūdens jflļ väSs ocn vägbroar, kanali-

būvju, fabriku u. c. inže- sationanläggningar, fäst-

nierbūvju izpildīšana. Wk ningsanläggningar, Järnbe-
tong och vattenbyggnader,

Darbojas no 1913. g. ļļļļ fabriksbyggnader och la-

* a
,,

gerhus.

Etablerad 1913.

* WMm\\m\ *

MmVmm Av större utförda arbeten

Galvenie izpildītie darbi: jļjšĒĒk Fästningsan-

läggningar på öarne iitan-

! Xiugav grīvas un R ēveles JmW f<>i* Reva I och vid Diina-

(nz salām) cietokšņu būves, mūnde, kanalisationen av

Rīgas pilsētas sistēmatiskās staden Riga, ombyggnad av

kanalizācijas būves, balstu
v ,

' bropelarne till den gamla
_

i
_ rA

Inz. Alfreds Razums.
, N .. . • -r»

. '
TT,r.

pārbūve Daugavas vecam
,
.

...

Dunabron i Kiga. Utioran-
,.,> t . _. Alfred Razums, Byggnadsingeniör. , . :

°

T

tiltam, JLiepajas - Gludas • det av sektionen Libau-

dzelzceļa (apm. 100 klm.) jaunbūve, Dobeles šose- Gluhda på Libau Riga järnvägen och den nya

jas un vairāk kā 150 dzelzbetona tiltu būve uu järnvägen Riga-Limbaži-Rujen, vägbyggnad vid

citi darbi. Pašlaik darbā jaunais Rīgas-Rūjienais Doblen, ca 150 mindre betongbroiar för järnvägar

dzelzceļš, 145 klm. garumā. och chauseer m. m.

Zemes darbi uz Liepājas-Glūdas dz-ļa starp Dobeli un Glūdu. Vēršādas tilta balstu būve uz Liepājas-Glūdas līnijas.

Jordarbete på järnvägssträckan Libau-Gluhda mellan Doblen Utförandet av en bropelare på linien Libau-Gluhda.

och Gluhda. •
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Kuģniecības firma „KARL KRONENBERG"
RlGĀ, Lielā Pils ielā Nr. 16. Tālrunis 21625. Privāts 33528.

Velkoņu piestāne <— Balastdambī. Tālrunis 32914.

Firmu dibināja 1905. gadā nieks ar saviem līdzekļiem sa-

Kārlis Kronenberg», iesākot %m%. ved to braukšanas kārtībā. —

ar vienu velkoni «Kodimo», Wk< Bermontiešiem ieņemot Pār-

het 1913. gadā iegādājās Zvie- ģk mf . ".:ļļ daugavu, «Kodimo» pārsteidz

drijā būvēto velkoni «Baltija», åk W Bk 1111 aiztur, bet īpašniekam iz-

kurs ir lielāks un spēcīgāks. Ēk fcJ

*nķJ\ mk. dodas naktī pie augstā ūdens

— Pasaules karam iesākoties, Jn || stāvokļa uzpeldināt kuģi uz

abi velkoņi tiek mobilizēti un ■ Jpļ ■ sēkļa un, izņemot dažas ma-

nodarbināti pie bager-karavā- ffi IkļJ šīnu daļas, padarīt to nelieto-

nes darbiem Moon-Zundā. Vā- IHB jamu kara darbībai. — Abi

ciem ieņemot Sāmu salu, «Ko- H & B HļHf velkoņi pārnāk firmas rīcībā

dimo» tiek ēvakuēts uz Tai- wj Hf atpakaļ tikai 1920. gadā. —

linnu, bet «Baltija» ar daļu no w V 1924, gadā, miglā dāņu tvai-

bager-karavānes uz Pēterpili. W konis nogremdē «Kodimo» un

Tikai 1918. g. 1. jūlijā, viņas W 1925. g. norvēģu tanku-motor

īpašniekam ar lielām pūlēm V kuģis «Baltiju». Abi velkoņi
izdodas «Baltiju», kā pirmo tiek tūliņ izcelti, izremontēti

pie Rīgas ostas pierakstīto mm^m\ un laisti darbā. —
1925. gadā

kuģi, atdabūt un izbraukt no Kārlis Kronenbergs, tiek nopirkta tvaika-ūdens

Pēterpils uz Tallinnu, līdzi kuģniecības firmas „Karl Kronenberg"īpašnieka ļajva «Mīlgrāvis» un 1926. g.,

velkot Latvijas buru kuģi Karl Kronenberg Huvudredare. Hamburgā, Hollandē būvētais

«John Ernst». Tā paša gada 300 HP stiprais jūras velkonis

rudenī;, Baltija» pārvelk «Kari Kronenberg», kurš skai-

«Kodimo», sabojātā veidā, Rīgā. Lieliniekiem ie- tās viens no spējīgākiem, ar Germanisch Lloid

nākot Rīgā, abi kuģi tiek nacionalizēti, pie kam klasi. — Firmas rīcībā pašlaik atrodas divas ūdens

«Baltiju» apbruņo un ieskaita flotīlijā. - Pēc Rī-
lĶYaa

>,
a
f

frf ens tilpumu 60 tonnu apmērā, kurās

f
s atbrīvošanas no lieliniekiem .Kodimo,, in*

transportēja ģenerāļa Baloža brigādei pārtiku no .piedalās ar akcijām pie jūras kravu kuģu iegādā-
Jelgavas, uz Lielupes arestē «Dzelzdivīzija». Pēc šanas, kuri brauc zem Latvijas llagas. — Neskato-

lielām pūlēm izdodas viņu sabojātu atsvabināt un ties uz dažādiem traucējumiem, firma tomēr tikusi

ar cita velkoņa palīdzību nogādāt Rīgā, kur īpaš- $
alĶ ar saviem spēkiem, bez kiautkādiem valsts vai

banku pabalstiem.

hBI r JHBB^lBflHBEL

■^P^HJHj^H^^H^^^^^^^^B' B^l

Kuģniecības firmas „Karl Kronenberg" pārbūvētais Kuģniecības firmas „Karl Kronenberg" velkonis „Kodlmo."
velkonis
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Rederiet „KARL KRONENBERG"

RIGA/LETTLAND, Schlossgatan 16.

Karl Kronenberg började verksamheten år perna blev "Kodimo" också tagen, men det lycka-
1905 med blott en enda bogserbåt "Kodimo" men des för ägaren att under natten vid högst vatten-

redan 1913 inköptes en större och starkare bogser stånd sätta den på grund och samtidigt borttaga
båt "Baltija", som var byggd i Sverige. Vid krig- viktiga maskindelar, varigenom den blev oanvänd-

sutbottet blevo båda fartygen tvångs rekvirerade bar för fienden. Båda dessa båtar erhöll rederiet

och användes sedan af marinmyndigheterna i och tillbakaförst år 1920. Under disigt väder vänktes

för bogseringar i och vid Moonsund. Sedan tys- "Kodimo" av dansk ångare och "Baltija" 1925 av

karne tagit ösel blev "Kodimo" förd till Reval en norsk tankbåt. Båda fartygen blevo genast
under det att "Baltija" med en del pråmar gick till upptagna, och efter genomgången reparation åter-

Petrograd. inställda i tjänstgöring.
Först den 1 juli 1918 lyckades det för ägaren

, . , ..
'. ..i, ., , o

4rkrk
~ o

efter stora svårigheter att återfå "Baltija" och att
„A,. 1

Rede
.

r
ļf

t 1
-

1
T?

tte
£

bat a

j
192? ??9?

re5
med en lettländsk seglare "John Ernst" på släp Milgravis" och 1926 i Hamburg den i Holland

avgåfrån Petrograd till Reval. "Baltija" blev den byggda 300 PS bogseraren Karl Kronenberg ,

första båt, som inregistrerades i Riga. På hösten vilken anses vara en synnerligen stark bogserbåt

samma år blev den skadade "Kodimo" av "Baltija" ocn har klass 1 Germanicher Lloyd .

bogserad till Riga. Efter det bolschevikerna intagit Rederiert har för närvarande två vattenbåtar

Riga blevo båda fartygen nationaliserade och
me(j 59 tons vattenrymd i varje för att kunna förse

"Baltija" bevarad och tilldelad marinflottiljen. Se- fartygen i Riga hamn med friskt drickesvatten.
dan bolschevikerna förjagats blev "Kodimo", som

på Kurländische /Aa förde proviant för general Rederiet är även delegare i några Iran utlan-

Balodis trupper tagen, av-järndivisionen och kunde det inköpta under lettisk flagga seglande lastfartyg,

den endast med stort besvär återfås. Då den blivit Oaktadt alla svårigheter nar rederiet alltid kunnat

skadad bogserades den in till Riga, varest ägaren reda sig med egna krafter och har aldrig behövt

med egna medel åter iståndsatte båten. När den anlita staten om stöd

venstra Dunastranden besattes av Bermondttrup-

i "
i ' ■ *

Kuģniecības firmas „Karl Kronenberg" lielais jūras velkonis

„Karl Kronenberg".
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VALSTSKIHjfU PĀRVALDE

Rīgā, Lielā Pils ielā Nr. 21. Tāļrunis 2-0-3-7-8. Telegr. adrese:
n
Valkupar" Rīgā

Dw. Stds

■ Tv. «Bārta" 3900 /1300

„ „

Venta" 3150 / 1000

„
„Abava" 2250 / 700

„ „ Gauja" 2170 / 680

„
„Imanta" 1950 / 550

„ .Daugava" 1900 / 600

CODES:

Scotis 10 Ed. 1906

Watkins & App — X

Stockholms Rederiaktiebolag Svea

Stockholm

Veckoförbindelse tör passagerare och gods

STOCKHOLM —RIGA och retur

Förstklassig restauration ombord

Närmare meddela:

i Stockholm: i Riga:
A.-B. Nyman & Schultz, Herrar P. Bornholdt & Co.,

Skeppsbron 22, Tel. adr. Nymans Telegr. adr. Bornholdt



Rūpniecība un tirdzniecība. — Handel och industri.

135

TRADE MARK. ZVIEDRIJAS AKCIJU SABIEDRĪBA

X GASACCUMULATOR
A

g
A Pārstāvis: GEORG NOSE, Rīgā

Kantoris: L. Pils ielā 18. Tāļr. 21663
u

Telegr. adrese: «LETTAGA»

Pašu gāzes pildīšanas slacīja Rīgā

Zviedru „Gasaceumulator", izmantojot Dr. istabu un spēka staciju apgaismošanai, un pēdējā

phil. Gustaf Dalen kga izgudrojumus, ir organizējusi laikā arī šoseju un gaisa satiksmes signāliem,

apgaismošanas sistēmu, kas zem nosaukuma „AGA- Tālāk aeetilengāze tiek lietota arī sametināšanas

sistēma" izplatījusies visā pasaulē, šī sistēma no- un griešanas nolūkiem. Labus panākumus sametinā-

dibinās uz dissous-gāzes pielietošanu kā dedzināmu sana var iegūt tikai ar acetilengāzes pielietošanu .pēc

vielu, tā sastāv no acetilena, kas zem spiediena tiek
sistēmas (dissous-gāze tērauda balo.

w,
\

, _ .

'
,_ ,

r
, . nos), si metode arvien vairāk izplatās ne tikai lielāko

atšķaidīts acetona un uzglabāts ta sauktos akumula-
firmu darbībāf bet arI mfflzäkäs darbnīcās.

toros. - Vislabāk! AGA-sistēma tiek pielietota bāku
Zviedru A„g

„
Gasaccumulator", kurai ir ap 100

uguņu technikā, tā kā pateicoties sai sistēmai, ir ic-
gāzes pildīšanas stacijas visās pasaules'dalās, pirms

spējams lietot patstāvīgi darbojošās baku ugunis. — 9 gadiem — Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajos
Bez tam AGA-sistēma tiek pielietota arī apgaismoša- gados — nodibināja arī šeit gāzes pildīšanas staciju,
nas technikā, piem. dzelzceļu signāliem vilcienu ap- kura līdz šim arvien vairāk attīstās savā darbībā. Šīs

gaismošanai, lokomotīvu, automobiļu un motocikletu gāzes stacijas pastāvēšanai ir liela nozīme saimnie-
apgaismošanai, motorlaivu apgaismošanai, operācijas ciskā dzīvē.

KERKOVIUS & INTELMANN
RIGA — LETTLAND

Mazā Jaunielā 6 Telegr. adr.: „Kerint"

Postbox 297 Telefon: 31082, 21093, 31089, 31096

Codes: Internai Eier Code

Rudolf Mosse 1922 & Suppl.
Bentlev's Compl. Phrase

Universal Trade

A. B. C. V. & VI. Ed.

Wiegners Blitz v. 1908 & 1929.

EXPORT av GG
'

Lettiskt och estniskt SMÖR. FJÄDARJÄ, GÄSS,

Sibiriskt VILT, DYNALAX etc. Prima Riga KRON LINSÅDD.

Prima Mitaur UTSÄDESVETE. KLÖVER SÅDDER.

UTSÄDES AGENTURER

IMPORT av alIa slaSs KOLONIALVAROR (bl. a svenskit

KNÄCKEBRÖD).
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EXBK-TROHJX W

ELEKTROLUX PUTEKĻU SŪCĒJS:

Nepieciešama lieta vai luksus?

pamatīga tīrība

. črts un ātrs kopšanas darbs

vispārējās dzīvokļa tīrīšanas nevajadzība

mēbeļu un audumu saudzēšana

pastāvīga higiēna
naudas aiztaupīšana

ELEKTROLUX GRĪDAS BONERĒTĀJI:
Labi bonerēta grīda ir ievērojams faktors mājas omulībā, higiēnā un ekonomijā

ELEKTROLUX LEDUS SKAPIS:

SKĀBTI f ' ' 1' ' II B Viens no lielākiem atradumiem pasaulē pēdējos gados ir —

jjļ * Hy'Hr i ļ_ B aukstuma radīšana ar siltuma palīdzību.

1 1

* B Aukstums ir pašas dabas līdzeklis, ar kuru uzturēt ēdamlietas

B S \] |™vw^ ||| veselīgas, svaigas un garšīgas. Elektrolux ledusskapī šis auk-

li Bf 4 å
> \

*

"
S^5?*9B B stums tiek radīts dabīgā un iespaidīgā kārtā. Elektrolux auk-

li IPt I * v
B-] stums ir sauss, tīrs un vienmērīgs; tas ir viegli regulējams

i 11 IIÉ I fri 111 I
un * pieskaņojams katrai aukstuma vajadzībai.

B & M'fJl B Elektrolux saldējamais aparāts, iebūvēts Elektrolux ledusskapī,

II feÉ B strādā bez grozāmām daļām, motoriem, kompresoriem, venti-

li B Hem vai tamlīdzīgām lietām. Aukstuma radīšana notiek tādēļ

* /J II neskanīgi un bez vibrēšanas. Aparāts darbojas pilnīgi automā-

11 31 m tiski, tas neprasa nekādas uzraudzības, nekādas pielāgošanas,
¥f *| M ļļ: nekādu labojumu. Viņa darbība un ekonomiskums paliek

Bp vienmēr vienādi. Elektrolux saldējamais aparāts ir pastāvīgi

ļjļ ļļ kārtībā, lai ātri un ekonomiski radītu aukstumu, kāds katrreiz

Gunnar Bergström, »ELEKTROLUX" pārstāvis
Rīgā, L. Jēkaba iela 30. Tālrunis 23068
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Ī*idz
šim zviedru preces Latvijas tirgū izplatījās Jj

ļoti lēnām, jo tās turēja par dārgām. Taga-
dējos laikos gan daudzi zin, ka zviedru preces ir

lētākās lietošanā kā tā saucamās lētās preces un

tādēļ arī katrs, lai ietaupītu, pērk tās. fļ mj QLS6ARD |
Pirmklasīgas Zviedrijas fabrikas, kuras izgatavo rīkus, vī- I J
Ies, cirvjus, zāģus, slīpējamās ripas, smirģeļu audeklus,

petrolejas ķēķus, lodējamas lampas, gāzes vāramos, gaļas '
mašinas, divriteņus, motocikletus, automobiļus u. t. t. gHMHHMMHiÉMH
un pārdod vairumā Latvijā ar pilnīgu garantiju caur HHHMHHH
zviedru firmu, kura dibināta no zviedru eksporta stipen- . HR^lUD^H
diata zem kopējā vārda.

NILS OLSGÅRD WļĒ I
L. Grēcinieku ielā Nr. 20 RIGA Pasta kastīte Nr. 1033

Telegramu adrese «OLSGARD»
Stands Rīgas izstādē 1922.

Mm 3 *, ,
mm
' 11 i f

tum ļffļ a i»«

'"

Stands Rīgas izstādē 1928 g.
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TRETORN
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' SKAĻRUŅI
vislabākie

t
ffi4? —

LjjÉ :f—
x . i=#

fT —

■ ■■■■■■i—min i»n umuiuih i «mumm hiphwjiib—yi hm
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Galoschen-Boots

Tennisschuhe

Techn. Gummiwaren

Spielwaren-Bälle

Schläuche jeglicher Art

ACT. GES.

EIGAER GUMMIMANUFACTUR

KONTINBNTS~RIGA

Mechaniska

apavu fabrika

ŠKmW&
„
Venus"

Visāda veida apavi dāmām un kungiem

Stipri, izturīgi / Solīds darbs / Mērenas cenas
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AKCIJU SABIEDRĪBA I AKTIEBOLAGET

PIRMĀ LATVIJAS I FÖRSTA LETTISKA

GUMIJAS FABRIKA I GUMMIFABRIKEN

»VAR O N I S «
RĪGA, BRĪVĪBAS IELA 147 ■ RIĢA, FRIHETSGATAN 147

Rotaļu bumbas Leksaksbollar av

Skaistā izvedumā — allrahögsta kvalitet och i

Visaugstākā kvalitāte elegantaste utförande

Galošas Galoscher,

Sniega kurpes Pampuscher,

Sporta kurpes Sportskor
Techniskā un ķirurģiska Gummivaror för tekniskt

gumija I och kirurgiskt bruk

t/Kl
■WxXX Drasu audumu,pinumu un

caurumotu skārdu fabrika

Aucj. Kurau
Fabrika: Tērbatas Ielā Nr. 78. Tālrunis 92227

Noliktava; Tērbatas ielā Nr. 24. Tālrunis 27020

Vairumā Malumā
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ŠOKOLĀDES un ĶONEEKŠU

FABRIKA AKCIJU SABIEDRĪBA

.LAIMA'
RIGÄ

!
Pārdošanas vieta un noliktava:

L. Skārņu ielā Nr. 9. Tāļrunis 2-2-0-4-5.

Fabrika: Kantoris un noliktava :

Karlines ielā Nr. 22/24. Tājr. 33320, 33220.

I Tekoši rēķini LalvIJas Bankā Nr. 17GO.

Tekošs rēķins pastā Nr.

ļ Saņēmām un piedāvājam no krāfuma vispār pazīstamās
un iecienītas Zvle-driļas Arwikö-Werken fabriku

sSSSE

f
NODAĻAS: Jelgavā,Bauskā, Liepājā,

h
_

- ■ n. m m mm m Aucē, Saldū, Tukumā, Talsos, Jēkab-

Latv. Lauksaimn. Ekonomiska S-ba ffi, Da

YT
u

-
g*^Ya^'

, ___ Alūksne, Madona, Vecgulbene, Re-
ceniralnollkiava:Rīga, Liela Ķēniņu ielā Nr. 2.512/7 zeknē, Kārsavā.
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Iekams pērciet -

pārliecināties!

\ l(ri&££lW Visas iespējamās priekšrocības dod Jums izturībā un precizitātē nepārspējamās

Jlht rakstammasinas »IDEAL D« ~ un

»ERIKA V« ~ mazo mašīnu karaliene.

Izmēģiniet Čekoslovaķijas iecienītās

|hB »MIRA« ~ rēķinmašīnas (aritmometrus)

Artura Dalitca,
Kīgā, Ģildes ielā Nr. 4, tāļrunis £1388

labprāt Jūsu rīcībā!

Izmantojiet bez konkurences lietpratēja vadīto visu kantoru mašīnu

izlabošanas darbnicu!

RĪGAS UNIONA BANKĀ

Kapitals Ls 1.000.000 —. Bilance uz

1. maiju 1929. gadu Ls 7.704.071,25

Izsniedz aizdevumus pret precēm un

preču dokumentiem

Diskontē tirdzniecības vekseļus un trates

Pērk un pārdod ārzemes valūtu un

pārvedumus
Feļetoni:

Pieņem noguldījumus uz noteiktu laiku
Valde — 21246. Rīkotājs direktors — 22393.

'

x i x -1
•

Sekretariats -22333. Vekseļu noda|a — 26261. Un UZ teKOSa TeKina
Ārzemes nodaļa - - 22333. Preču nodala

— 26261.

KtoWi23f9oi. Tekošie Iēķini " 26261
' Izmaksā uz pirmo pieprasījumu

RĪGĀ, ZIGFRĪDA MEIEROVICA B ULV. Nr. 7.
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KL. BODNIEKS
MANUFAKTŪRAS VEIKALS

RlGA, KR. BARONA IELĀ Nr. 28-a

Vilnas, zīda un kokvilnas audumi

VISĀDI AUDEKLI VEĻAI

PLĪŠS. SAMTS.

GULTAS UN GALDA

NODAĻAS:
SEGAS. TEPIĶI.

LOGU AI ZĶ AR I.

Rūjienā, Rtgas ielā Nr. 2 MĒBEĻU DRĀNAS

Talsos, Lielā ielā Nr. 38 nHHHHHH

«Bil t/n
"

Rich. Dunce un B-dri
Rīgā, Jaunielā Nr. 28. Tāļr. Nr. 23193

F-ma
T/N. Rich. Dunce un B-dri ir ņēmusi dzīvu dalību pie valsts

nostiprināšanas saimnieciskā laukā un iegūdams savu namu, nodibināja
1920. gadā sāls importu, ierīkojot sāls sudmalas Andreja Ostā, Siļķu
Brāķī, importētās akmeņu sāls pārstrādāšanai. Augšminētās dzirnavas

ir pieskaitāmas pie modernākām visā Latvijā šinī nozarē. Uzņēmums

dibināts_ uz solidiem pamatiem, turpina savu darbību Rīgā, pārdodams
vairumā un mazumā sāli un visas pārtikas preces. Pateicoties princi-
pam dot labu un lētu preci, firma ir ieguvusi nedalītu uzticību plašās

patērētāju masās un pelna sabiedrības ievērību.
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Latvijas Eksports Imports

J Sņorfoi piederumi Ad/fasprece*
M Kungu veta Gqianferi/aspret*
šjm Kungu cepures Adas izstrādājumi

fl ÄS^'
«|— Rakstāmi un drukaspapīri

Miltu lieltirgotava P. Baumanis

ļ^ļļ^^. IMBMJ—_

Veikals un kantoris Rīgā, (Lielā Monētu ielā 9)

Noliktava Elijas ielā 1 (ieeja no Puškinas ielas)

Tāļruņi: Veikals 30044; Privāts 28576

Piedāvā tikai vairumā

Tirgotājs P. Baumanis. wWk ■ MWh
VålRPll

miltus, sekošas šķirnes: Okean
* [ /-j |f){j

Rupjos kviešu miltus, šāļus, klijas ||^HHH
un spicgraudus, kā arīmiežus un • Lj

~-
L■

miežu putraimus. Auzas u.rudzus

Veikala skats no ielas. āmmmmmam^.^,.
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,

modernie smaršudeņi
JflUHlÉr SKAISTUMA KOPŠANAS LĪDZEKĻI

PROV ■

A'MOMBERGS
FABRIKAS NOLIKTAVA'RIOĀ' BRlVIBAS IELĀ '

Parfumerie Fabrik

Prov. A. TOMBERGS, Riga

„Savon Parisiet ziepes LATEKS I M
Parfimus. Pūderus. Cremus. Eau de RiGÄ

>
MĀRSTAĻU ielā 19

Cologne. Matu ūdeņus. Tualetes ziepes;

Californian Poppy
Columbine

Au Revoir

Insouciance

Eonia

Pandora LABĪBAS,

The Queens Carnation MILTU UN KOLONIALPRECU

Freesia d'Ecosse LIELNÖLIKTAVA

Red Rose &

White Rose u. t. t.

Pasaules slavenās firmas

J. & E. Atkinson Ltd, London

vienīgais priekšstāvis

mazā Ķēniņu ielā Nr. 13, tāļrunis 28091 IMPORTS & EKSPORTS
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Augusta Pombrovska
mm - * «- i

InsirumerilmaKare.
Meisiarvljoles, Tillverking av fiolerav alla slag

vlolas, violon-čellos un conlraba&es. vloloncelleroch basfioler.

, Labvēlības atsauksmes no prof.
Antona Rubinålteina (bij. Pēterpils
Komservātorijas direktora), prof. Sa-

H fonova (Maskavas Kons., dir.), prof.

fjOflEBl\ ¥'Ksmmm\mm\ Kugen Iz*ai (Bruxelle) u. c. Prof.

':> wfl Aug. Wilhelmy (Londonā) izsakās

J i"«K3lflylli par augšminētām meistara vijolēm;,

JKBB» IOEkjPBH tās maigumā un stiprumā (gon-

HMjjjjHBjj' JWHpfrliTqHWk 'jH BB fi amento-toņu pilnība) pārspēj silave-

ByfH mos itāliešu meistarinstramentus.

** JT mmmmmm mm
Firmans tillverkningar ha erhållit

M'-?tzjmm 1 de hög-sta lovord av nedanstående

Jr bekanta musiker nämligen:

HSf * rm\ Professor Anton Rubinstein f. d.

' i iUi iOIiWI
vid Konservatoriet i St. Petersburg,,

\
"< Vjftr4flļ BBfH Professor Safonow Direktör för Kon-

v

iMoskva, Professor Eugen

fflnt
,.m

m%mWr.%< mm
Isay B'riissel m-

■
m fe

""*" Professor August Wilhelmy Lon-

& B K don säger, att Dombrowskys fioler

c

r

m m \ JrrflH g-enom sin milda och på samma
J

jp \ ff.SH gång fylliga ton (gonfiamento)

: överträffa de berömda italienska

JB mästarefiolerna,

jk. a* r>' B m
Aug. Dc^ibrowsky

Riga, L. Pils iela 24.

Nelaiķis Augusts Dombrovskis savā vijoļu darbnīcā. Telefons 3-3-9-9-8 & 2-1-0-0-0.

Framlidne A. Dombrowsky i sin instrument verkstad Telegr. adr.: „Aubrovsky —Riga".

I
Akciju sabiedrība No grāmatas izaug vienas

VšiltetS tautas inteliģence
A. Lempf.

till TT} Atsevišķu tautas locekļu inteliģence rada tau-

ī ā Teāt a ielā 11
S aUS kultūru

Rīga, Teātra iela ii.

Vienas šādas augstas kultūras priekšstāvji —

Lielākais grāmatrūpniecības un
ir tagadējie mīļie viesi: Zviedri — Latvijā

gramattirdzniecības uzņēmums . p
1 ■■ '

t , . , . .

Latvijā: Zināmus nopelnus latvju tautas izglītība mes

. ., non apzināmies arī sev.
bilance uz 1. janvāri 1929. g. J!■

.
• •

_ ... ..... ,
Ls. 3.932.250,63. Pateicoties musu antikvariāta grāmatu ze-

• mām cenām, mēs plašos apmēros tās esam da-

rījuši pieejamas daudziem Latvijas pilsoņiem

Grāmatnīcā (Teātra ielā 11) dabūjamas visas GrāmžltžiS V1S3S HOZarēS
latviešu grāmatas; vācu, krievu, ang]u un franču

— CenaS arī turpmāk ZemaS
literātūra plašā izvēlē Abonements uz visiem

_

r

iekš- un ārzemes žurnāliem. Musu bibliotēka ir viena no tām Rīga, ku-

Apgādlens firmai ir vislielākais (pāri par 1600 ra jau ir vispāri pazīstama, kā plaša Un Vēr-
izd.) un sastāv no vērtīgākiem daiļliteratūras, hihlinfp-ka
zinātnes, praktiska satura un skolas grāmatu L,

S
d uiuiiuieis.d

izdevumiem. Firma izdod plašāko ūn vadošo Maksa ir zema: Ls 1.50 mēnesī. Drošības
latviešu mēnešrakstu ,Daugava". .

,
.. . ~

±
.
•

. u /, iemaksa arī tikai Ls 2.—
Spiestuve (Brīvības ielā 129/133) ar savām

_
..... . i

blakus nodaļām — litogrāfiju, burtu lietuvi, Grāmatu antikvariats un bibliotēka

galvanoplastiku un sietuvi, izveidota par lielāko £ X
_

un modernāko, pieņem un zpiida visus atne-■ dtieiders un oirs,
cigosdarbus 'Rīgā, Dzirnavu ielā 39, tāļr. 29326
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HOTELI* P>ETERSI3>lLJlEl.€ifc
BÄSTA REKOMMENDERAT FAMILJEHOTELL

SIAOTTSPLATSBN 4, EIGA

TELEFON 21224

INNEHAVARE HANS KLtlSSMAN

FēESTKiASSIGT ETABILISSEMIANCf

MED BEKVÄMA, LJUSA RUM OCH SALONGER OCH BADRUM

SYNNERLIGEN VACKERT BELÄGET NÄRA HAMNEN OCH BÖRSEN

TELEFON I VARJE RUM

I HOTELLET

BEFINNER SIO SVENSKA SÄLLSKAPETS KLUBBLOKALER

Rīgai, ielā Nr» -45/47.

Elegantākais Rigas elegantaste

SIHIbH na kts kabarē nattkafe och cabaret

■ ļ
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3^^^^

no Ls 4y— £3
9
—

.dllipillilIHIHIIIIHIļHIlllllH I»

līgā, Imlvarl Nr. 5

KALKĀU & BUSCH

RĪGA, LIELA PILS IELA Nr. 20. TAĻR. 21170

Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22
c , x

, , _ ._
.

Tālrunis 29646, 30253, 34043 -

Sek°ŠU fabnku P^taviba:

Vērmana dārza tuvumā „Vägmaskinar" A. B. Stockholm

lauku ceju plānetāji, sniega arkli u. t.t.

Cari Kaelble, Backnang,

akmeņu drupinātāji, motorveltnes, di-

zelmotori u. t. t.

OI.fi iPrīkntas ktahas no I s
U

*
Ammann

» Langenthal
UUti ierīkotas istabas no LS

vismodernākās darvošanas mašinas, as-

2.40 un dārgāki. Kafejas re- falta makadammašinas u. t. t.

storans 2. stāvā: labi ēdieni Ebano Asphalt Gesellschaft, Hamburg,

,
_ . . Ayl_. - ., asfalts »Original Mexiko-Ebano Bi-

un dzērieni. Majas muziķa no
tumen*

B

2 līdz 5 vakarā un no 8 — 1
, ,
• .

nakti. Lifts, elektriskā apgai-
Ve

!
treter

.

fol
f

nder

We^ļ
m

smošana, centrālapkurināšana, Btagen & Schnee-

vannas un citas labierīcības pflūge etc.

Carl Kaelble, Backnang
in Steinbrecher, Motorwalzen & Diesel

Motoren, etc.

U. Ammann, Langenthal

Viesnīcas auto uz galveniem vil- in modemen Asphalt Maschinen etc.

. .
.

..

—
Ebano Asphalt Gesellschaft, Hamburg,

cieniem no un uz staciju par brīvu
in -Mexiko-Ebano Bitumen".
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Olfl SCHWARZ, RIGA sandv,kens ' e=saktiebola°

lilllll( : Zviedrijas lielākā tērauda fabrika piegādā:

Tēraudus,

pirmās šķiras labumā, visos veidos, derī-

9 gus katram nolūkam:kā, lenču, šveisēja-
I ' . WĒ mo, magneta, atsperu, nerūsējošu tēraudu

HhHbI ' mm un tērauda stiepuli, kā ari; tērauda cau-

rules tvaika katliem un ķīmiskiem nolū-

kiem, tāpat arī

visaugstākā labuma, zināmās

mm
Jlå g markas Zivtiņa" — šķērszā-

V ģus, gateru, roku, malku, len-

ču, galdnieku zāģus u. t. t

i ff Galvenais priekšstāvis:

ļ R^3' Mārstaļū ielā 21 ■■■■■■■■■■■■H

schwedTscheTextil-

DE L OPÉRA"
* w»Äb»«

RIGA-LETTLAND

KONTOR: ALTSTADT 12, TEL. 27239

{§} FABRIK: RITTERSTR. 95/97; TEL. 31797

MAURERSTRASSE 12

ASPAZIJAS BULVĀRĪ M 1 00™"™
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John R. Nehon

Elegantu

kungu apģērbu salons

Krājumā tikai angļu audumi

Förstklassig herrekiperingsaffär
Endast engelska tyger

på lagret

Rīgā, Sķuņu ielā 30/32. Tāļrunis 2,2.340

p p f\ PUMPJU BŪVĒTAVA
Ar šo pagodinos god. patērētajiem un noņēmējiem I jM
laipni paziņot, ka esmu savu AjjSf JlCl Īl IS

kolonialpreču lieltirgotavu tira
_ - .

Rīgā, Dzirnavu ielā Nr 87/89 pārvietojis ērtākās lUBMOnli ul3lCI3BS
telpās, tai pašā namā, un piedāvāju no sava ba- ļppniļftļļ

mMmm m JJ| mm\ m M

gātlgā krājuma par mērenām cenām visas Rļ ļ& Rjgä, Dzirnavu ielā 66

kolonialpreces un naftas produktus, Kļ \ Kantoris:

kā: cukuru, miltus, rīsus, sāli, siļķes, Amerikas cū- ML J 2* 69

ku taukus u. t. t. Petroleju, bencinu, mašinu eļļu, <qšja£gia
motoreļļu, separatoreļlu, kā arī pernicu, trānu, de-

« - - ,,- nn

gūtu U. t. t. °ņ*> L'elvardes Iela 29
& Tālrunis 66.

Bez tam mana 1926- gadā ]- šķ' ras godal-

i v * t - t- i'
gas Saldū, Kuldīgā, Bauskā, JlRfld

Inčukalna atvērta tirgotava 1927*.Tirza 1. g0- ■RSnSH^wHi
0 dalga — bronzas medalis. u^^iR^vll'

apgāda apkārtnes patērētājus bez augša minētām Jelgavā - sudraba medalis. \q8IÉÉx
precēm vēl ar tabakas precēm, mākslīgiem mēsliem, .
sēklu un lauksaimniecības piederumiem Dažādi pUITIpji

sūcēji, spiedēji, vircas pumpji, mašin-

Vairumā Mazumā pumpji, dziļāku pumpji u.c. Trieci (tarāni)

Pumpju daļas.
JUI. AUOlS| Dārzu apūdeņošana.Ūdens ierīkošana virtuvēs, kūtīs, staļļos u.c.

Rīgā, Dzirnavu ielā 87/89. Tāļr. 33505 Automatiska dzirdīšana seklās kūtīs.

Nodaja Inčukalnā, pie stacijas Urbj akas. Dod padomus aku ierīkošanai.
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MĒBEĻU APSTRĀDĀŠANAS

un KOKU RŪPNIECĪBA

RĪGĀ, MIERA IELĀ Nr. 19. TĀĻRUNIS 92041.

CHEMISCHE FABRIK BERTU H, KYLBERG

XCELSlO EXPORT IMPORT

Gr. Jacobstr. 20/22,
2-2-8-6-8

D. n c .. ,RlSa >
Gr

'
Schlosstrasse lb

Telegrammadresse «Kvlberg». Postfach 709.

Telefon 2-3-5-7-9

Diverse

Chemikalien

Fabrikation:
Stearinkerzen, Patentierte Generalvertreter

Schuhcfeme«BlixtKräm», des Schwedischen Cementsyndikats,
«Viking Kräm», Excelsior der A/B lföverken & der Firma
Bohnerwachs, «Excelsior»

Yv\ Weibull
Lederfett etc.

VER TBETUNGEN:

1. Kommanditbolaget Spis &

KnäckebrödsfabrikenKronan, Cement, Cementstäbe, Gipssteine, Feuerfeste
stockholm- Steine, Selektionssaaten, Landwirtschaftliche

Allnminluma un metalprečnfabrika Mmm i Pletallniaren Fabrik

»Metall - Stamp" jfgf Jeiall - Stamp"
īpašn. S. Sapugo un M. Schomer Inhaber S. Sapugo & M. Schomer

SS B B 13 H

Fabrika: Rīgā, Slokas ielā JSTs 37; tāļr. 31820. W\ jffi Fabrik:Riga,SchlockscheStr.37;Telephon31820.

Kantoris: Rīgā, L. Ķēniņu ielā 45; tāļr. 22697. Kontor: Riga, Gr. König-Str. 45; Tel. 22697.
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«

v
ļHI ļ Kā citās dzīves nozares, tā arī GĒBE3SBIIR

J M. KALNIŅA mazgāšanas nozarē

labākais mazgāšanas Iīdzek is zinātne īsā laikā gājusi gigantiem soļiem

Reģistrēta
uz priekšu.

Zinātne tautas rokās likusi

lētāko, nepārspējamāko, nekaitīgāko maz-

«™ļļ gāšanas līdzekli un

1
kö 0,30

augstākās kvalitātes

| veļas zilumus

C Precu nozīme.
«Janits»

><*> ļj?njļļ 'ieto kā ekonomiskāko un labāko
kö JUIIIH mazgāšanas līdzekli veļas maz-

n gatavas, tīrītavās, saimniecības, slimnīcas, Esat pārliecināti, kas vienreiz pielietos
B SgSanu. 11" 11 visur

'
kur darfsana ar

šos zinātniskos jaunatradumus, tas pec
§ ļāīļīļp ar pārsteidzošām sekmēm no- citiem līdzīgiem līdzekļiem vairs ne-

js
*U"' t"

mazgā katru netīrumu, eļ|as vai meklēsies
0

citus traipus, tādēļ to lieto aii fabrikās, .
.

2 darbnīcā», brūžos un citur roku, trauku AugStCienīDa
U un Tiku mazgāšanai. . «» «na « jo ■ m mm mm mjo m m b mm m mm

1 m«p—
»LATVIJAS ĶIM ĶIS»

i Mmi mm" iĒiihi i
Rlga

-
vecp"seta * 2

-

'(X Rīgā, Vecpilsētā Ns 2, pie Audēju ielas.
mmm

Matu cirtas kur vaigus glauž —

tavu skaistumu visiem pauž!

kura sieviete gan nesapņo par skaistumu un daiļumu, jo skaistums ir sievietes

vara. Un viens no sievietes skaistuma izteicējiem ir matu cirtas un lokās.

Kas gan var būt vēl skaistāks, nekā cirtaina, lokaina bubi galvina ? Dāmas!

Jums tagad ir iespēja lepoties ar šo skaistuma rotu. Jaunizgudrotais, paten-

tētais cirtu ūdens ,,LolciiV piedod katriem matiem cirtas un lokās, kuras

turas 3 līdz 4 nedēļas. Katrai pudelei pielikta pamācība, kā ,,1/Olcin" lie-

tojams, lai panākumi būtu spīdoši. Izmēģināt ikviena no jums šo jauno matu

kopšanas līdzekli. Sekmes garantētas.

«Lokin»
._

. _ , ... ,_ Generalpriekšstāvis
dabuj. visas aptiekas un drogu veikalos un maksa

*

_

pUde.e ls 4.-. HERMANN HIRSBERG
Rīgā, Stabu ielā Nr. 19. Tāļr. 2-1-6-6-7.
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Latvijas Serkocīou Akciju Sabiedrība

Rīgā, Kaļķu īelā 1 / Tāļrunīs 32274

Lettiska Tändsticks Aktiebolaget

.Kaļķu īelā 1, Rīga / Telefon 32274
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Kaira
_

sviniga bridi

kad tiek slēgtas draudzības un

saprašanās saites, nepiemirstie!

minētos Latvijas rūpniecības

firmu ražojumus:

i
.

Sabiedrība K
0,n. Sab.

Ilgeciems Kymmel
Daugavgrīvas iela 34.

Akc. Sab. Akc. Sab.

Tonheizers Gust. Kuncendorfs

I k i k

Sabiedrība I
Akc. Sab. ļ

Livonija Kokmulža
Brāli Svercs un Ko. ļ
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MAŠĪNU B1ŪVES DARBNĪCA

A. GIsÄUBITS, E/UBPÄJÄ.
Ziemeļaustrumu ostmalā Nr. 3 a. Tāļr. 829.

PIEŅEM PASŪTĪJUMUS uz: Rezervuāriem, transmisijām, dziļ-aku urbšanu, kapu !
restēm, sētām un naudas skapjiem. Ievelk ūdensvadus, ūdensklozetus ar visiem

ļļBBļBBM piederumiem. Izlabo dažādas lauksaimniecības, kuģniecības un amatniecības

HK . mašīnas, motorus un lokomobiles.

4* SbhBIHB ( , it3 darbs. Ceiu paskaidrojumi par brīvu, Mērenas cenas.

HB MAcCHlNENBAU-ANSTALT Establishment for Machine

MmmmWk VHHhHHIII» Nord Ost Hafenkai 3-a. Tel. 829.

Nord Ost Hefenkai 3-a. Te!. 829.
Ubernimmt:

I Anfertigung vonReservoiren, Transmis- Undertakes :

||||||||MlllllfctBBBWBL sionen, Tiefbrunnen Bohrungen Grab-
r, .... ,

. wKmwmmMWmmmmmmmmk , n ,, , .. , Buildins of reservoīrs, transmissions
ffittern, Zaune und oeldsc hranke. » • . ,,.

| mammwaimmmmmlBuimiiiaMm. f . .. .. W7
, ..

Artesian velis, passages, trellis, u ork
I limwMi«B«««M«Mi' Installation von sowie „ , , 5 / . RHHHHHHHHHhK iÉHWHaBlM w,

t

5
D

& safes. installation of aqueducts &
Water-Closet nebst Zubehor. Repara- . , . ... ,7 0

flHH
, , , j • t u r waterclosets with acces dries. nepa-
turen sammthcher Landwirtscnatts-, , ,, ... ... B . J
Schiffs und gewerblicher Maschinen

rat.oa of a agnculturalship & indus-

■■ Motoren u. I.ocomobile,.
tnal machlnes' motors

>
locomobl!e -

Prompte Bedienung ! Kostenanschläge Qu'ck attendance ! Estimates gratis!
Rūpnieks A. Glaubits. gratis! Mässige Preise! Moderate prices !

M. Zellmann
Riga, Liela Aidaro iela 2. 4

Tāļrornī: 2.3171, £3181

Papīru lielnoliktava

Vietējo un ārzemju fabriku ražojumi vairumā

Firma darbojas

no 1007. gada
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PšaBa Rīgā

Plašākais mēbeļu rūpniecības uzņēmums Latvija

Godalgots ar pirmām godalgām

Mēbe|u rūpniecība-tirdzniecība

Möbel-Industrie und Handel

Bagātīgā izvēlē paša fabrikā In eigener Fabrik in grosser Auswahl

pagatavotas mēbeles, kā: viesu-, wird verschiedenesMöbel, wie : Salon-,

ēdam-, guļamistabu, kabinetu un Speisezimmer-, Schlafzimmer-, Kabi-

klubiekārtas. Krājumā arī atse- nett undKlub Einrichtungen angefertigt.
višķi priekšmeti, kā: dīvāni, ku- AucheinzelneStficke, wie : Kuschetten,
šetes, gultas, galdi, krēsli, skapji, Betten, Tische, Stuhle, hchränke, Buf-

bufetes, rakstāmgaldi u. 1.1, par fetts, Schreibtische etc. fur jedeni
katram pieejamām cenām annehmbare Preise zu haben sind.

Fabrika Rēveles ielā 59, tāļr. 91285

Galv. kantoris Avotu ielā 2, tālr. 29937

Veikali: Aspazijas bulv 8, tālr. 33382

Avotu ielā 2, „' 29937

JULIUS JENSEN Strömmersa luxus-teja
Tai lor

j—
—

ielā 10 („Lillä ZlIOtliS")
Kaufstrasse 10 BE

Telephon: 21687

Maasschneiderei

Paraugu drēbnieks
nav n e k ā d s luksus, bet nozīme aug-

stāko tējas šķiru kvalitāti.
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Spēcīgākā un iespai-

dīgākā reklāma —

ir un paliek labs,

ar gaumi izpildīts,
acis krītošs

drukas darbs

G
OLTS un JURJANS

grāmatrupniecIbas akciju SABIEDRĪBA

RIGĀ, MĀRSTAĻU IELĀ 5 / TĀLRUNIS 20774

Visi drukas darbi liek ātri, glīti un ar gaumi pagatavoti I
Cenas piemērotas Lūdzampieprasīt musu kalkulācijas

I \\m P'rma P uže un nepārtraukti darbojusies līdz šim laikam. -

pat ATAVOTAM
•

■■Negribam sevišķi uzsvērt musu spiestuves ilgo pa-

stāvēšanu, bet ganpastrīpot, ka šais ilgajos gados esam HBBHHBBHHHHHHH

iemantojuši pie mūsu klientiem solīdo veikalu slavu, pateicoties kurai Veikala kartes

arī mūsu spiestuve varējusi izvērsties
par

vienu no lielākām Latvijā. Ielūgumus
Mūsu grāmatu spiestuve tagad nodarbina ap 100 kvalificētus strād- Vēstuļu loksnes

niekus un mūsu rīcībā ir ap 40 modernu mašīnu grāmatu iespieša- Aploksnes
nai, siešanai un burtu liešanai, kamdēļ varam arī izpildīt viskompli- Prospektus
cētākos drukas darbus ātri, glīti un lēti. Griežaties ar saviem drukas Veidlapas
darbiem pie mums dēļ kalkulācijas un Jūs pārliecināsaties, ka mūsu Apkārtrakstus
cenas ir lētas, jo mēs virs pašizmaksas aprēķinam tikai minimālo Skrejlapas
peļņas daļu. Ar mūsu darbu Jūs būsat apmierināti un paliksat par Afišas

mūsu pastāvīgo klientu, jo darbs nebūs dārgāks, bet daudz glītāk Plakātus

izpildīts, kā mazās spiestuvēs. _ . . .
. _,

. ■ Mākslas žurnālusF ' K Periodiskus izdevumus aprēķinam Ietāki ivitmoiao z-umaiuo

'
,.

~

.: - '. . . l •. ! Laikrakstus
Izpildām drukas darbus ari uz kredita Brošūras

Adrešu

Zinātniskas I grāmatas
Techniskas |
u. t. t. u. t. t.

div-, trīs- un četrkrāsu

iespiedumā
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Ja Jūs mīliet savu zem:, esiet valsts un tautas pārstāvis, audzinātājs, publicists, propagandists,
bibliotekars, intelkgen.tš pilsonis, tad Jums katrā ziņā jāpārzin tā zeme, kurā Jūs mītiet, jāzin

viņas vēsturiskais tapšanas, cīņu un saimnieciskās dzīves atplaukšanas periodi, un to jūs sasniegsiet
lasot un iegūstot pareizus vēsturiskus jēdzienus grāmatā:

LATVIJAS REPUBLIKA

DESMIT PASTĀVĒŠANAS GADOS

Dr. phil. Alfr. Bīlmaņa redakcijā.

Sa tUfS: • •••• XIII. daļa: audzināšana.

K

r

A

'^
I

un

< diplomātija un ārpolitika. ļ^^^^^J^^j^^^^^^^^M tf XVIII, daļa: Tautas izglītība. Krišs

Ai Balodis, A. Birznieks (Latvijas W§^fflķ>^KlBHi^»I Melnalksnis, K. Ozoliņš, A. Ķēniņš,
diplomātiskās pārstāvības ārzemēs, ār- prof. A. Kircbenšteinsi, prof. V. Klum-

valistu un viņu novēlē- bergs., prof. Arabažins, doc, R. Akmedī-

jumi Latvijai, oriģinālvalodā). inž' A- Gråbergs, aS'r- J- Ambai-

IV. daļa: Valsts bruņotie spēki. Ģen. L Stiprais, E. Lieknis-Viteraberg,

Ed' Kalniņš (atsevišķas'' armijas vilni- daļa: Baznīca un reliģija. Doc.

V. dala: Valsts drošība, K. Vilde bīsk J llancans. ,
(prefektūras un apriņķu, priekšnieki), ļX- daia: gar^a k

.

ultura
-, \Pef'

nlkv A Tone ™ , , T . . . VI
rots, prof. V. Purvits, Rob. Kroéers,

pjjKiv,. a,. LuiK. . ĪX daļia . Lauksaimniecība un mezko- j. Zālītsi, prof. J. VItolsi, prof. P. Jur-

VI. daļa: Rūpniecība, tirdzniecība, piba. Min. prez. H. Celmiņš, doc. ļānsi, J. Vītoliņš, Fr. Springa, E. Māj-

amatniecība. E. Kurans, E. Taube p. Stares, red. J. Vagners, sk. O. Stakle, rin& t Zeiferts Ed Virza' A. Goba,
(plašs rūpniecības firmu attīstības ap- ([oc. A. Teikmanis. V.' Skašstlauks, J.' Bankavs, P. Ērmainis,
raksts). X. daļa: Finances un finanču politika. Rieb. Bērziņš, A. Zalts, A. Eršy Rūd.

VII. daļa: Tirdzniecība. Fr. Lassmans, J. Celms, J. Miezis. Šillersi, A. Pavārs, D. Veeaukums (visa
J. Vēciņš, K. Lassmans (plašs tirctenie- XI. daļa: Kooperātīvā kustība. P. Cei- prese apskatīta iinviduēli)!r
čības firmu apraksts), A. Zalts, V. Muin- dans, mi. Ed. Laur-soms, A. Siecenieks:, XXI. daļa: Skaistā Latvijas un atpli-

ters, candl. rer. mērc. AI. Kānbergs,, Jul. Gul- tas vietas. J. Lapiņš, Dr. med-. J. Lī-

VIII. dala: 'Kuģniecība un dzelzceļi. bits, (plašs kooperatīvo pasākumu ap- biets, Dr. med. A. Kleinbergs.

Kāpt. K. Meinerts, inž. A,. Rodeļ, inž. raksts) cand. oec, J. Volmars. XXII. daļa: Noslēgums. Brāļu kapi.

K. Timuška, inž. J. Leimanis, inž. A. Ja- XII. daļa: Tautas labklājība. K. Ser- Māc. Ed. Bergs,

gars, inž.. A. Siksna, J. Ruņģisi, inž. žans, A. Jablonskis (pašpalīdfcī'bu orga Pielikumā: Latvijas karte, daudzkrā-

K. Tormanis. nlzā'cijas. ) saiņa.

Sastādījuši: red. Jūlijs Izaks un Lizete Skalbe, vāks — prot. Rich. Zarriņa.

Daudzpusīgais illūstratīvais materials — pāri par 1500 foto attēlu — gleznaini attēlo valsts un sabiedrības dzīvi illū-

stratīvā veidā, dodams katram iespēju no illūstrācijām vienīgi pārskatīt mūsu mazās dzimtenes attīstību un uzplaukšanu.

nentālais darbs nedrīkstētu trūkt nevienā bibliotēkā, mācības iestādē, pagasta un apriņķa paš-
valc ;as pilsētas un Kult. Fonda bibliotēkās ne!), krraspēka un aizsargu daļās, sabiedriskās un koope-
rati icijās, katrā ārsta un advokāta lasāmā galdā, katrā inteliģenta pilsoņa bibliotēkā, jo tiešām tikai

no ies mēs varam mācīties un būt stipri nākotnē un pilntiesīgi pilsoņi lielo kultūras tautu saimē.

805 lapp. (50 drukas loksnes) bieza, iespiesta lielā 32X24 cm formātā, uz laba illūstrāciju un

krīta naksā Ls 12,— un Ls 16,—. Grāmata dabūjama vairumā un pa pastu izsūta D. Zeltiņa grāmatu
veika ielā 20, tek. rēķ. 1775; mazumā A/S Valtera un Rapas, J. Rozes, Raņķa, K. Bērziņa un »Letas«

gräm
GrāmatrupniecIbas A-S

Golts un Jurjans izdevniecība
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w
Morrisonshof"

Shipowners and seamen

Otto Scheffler

Erstklassiger Erholungsort u. klimat. Bergstation in

Bad Baldohn

Bezaubernde Aussichten Staubfreie trockene ozonhabige Supplies of all kinds bonded end iree Ship-
Berg u t nmitten prachtvoller Nadelwalder.

OJ
. 1 • i t-,

• •

-i
•

*
■5 p

Stores, highest quality provisions, oils, paints,
Oase fur Kinder. man illa ropes, wires, bresents, sail-cloth and

Anerkannt gute Verpflegung. Zimmer von Ls 1.— an. other sea-storcs.

Auto bis 6 mal läglich von der Hauptpost.

Teieph. Retail and

rS1"282
BeSi,Zer

C.Lieb.al
Wh°'«ale

Rīgas Namīpašnieku B-baS Būvuzņēmums

Kārlis Jūlijs Freijs
Brīvības bulvāri Nr. 2/4, techn.

u. ieeja no Merķeļa ielas,

tiek pasniegtas
R

.

gā>
Elizabetes ielā 20, dz. 13,

v _ tāļrunis 31756

garšīgas
■X"

ttUSdlGltSS Jaunbūves,
9

remonti,
Divi ēdieni un kālija Ls 1 —, (no 1—6 vak.), kā arī pēc (IZelZSbetOflS
brokastīm un ä lakartes cenām, k a t r ā 1 a i k ā no vis-

_

labākiem produktiem, uz pasūtījumu tiek pagatavots. KātlālizāClJci
Dzīvas zivis un vēži no akvariuma.

No 8 vakarā spēlē

koncerta un dejas muziķa. Projekti un maksas aprēķini

Visas pārdrukāšanas un reproducēšanas tiesības patur izdevniecība. Par* izdevumu atbild: Jūlijs īzaks.

Giāmatrūpn. A-S Gelts un Jnrjar.i3, Rīgā, Mārstaļu ielā 5.



NodaļaS: Rēzekne, Latgales prospektā 61

Daugavpilī, 3. Janvāra ielā 53

Armijas
ekonomiskais

Veikals
Rīgā, Audēju ielā 10, lāļruņi: 22095, 23902

Bagātīgi papildinājis savus preču krājumus un piedāvā:
MI^BMBMMaiMlFflIMiiM

10 Kolonialpreču nodaļā:

,ļg a) plašākā izvelē konfektes, daž. saldumus, šokolādes figūras, u. t. t.

•jj b) karameles, šokolādi, biskvītus u. t. t.

>j) c) konservus--augļu, zivju, gaļas un sakņu;

mm d) lašus un zušus, svaigus un žāvētus;
G

e) sviestu, sierus un desu preces;

f) augļus, svaigus uu žāvētus.

I. Manufaktūras nodaļā:

izmeklēta labuma audumus vasaras sezonai;

11 a) drēbi kungu mēteļiem un uzvalkiem;

1(0 b) drānas dāmu kostimiem un mēteļiem; kokvilnas, vilnas un zīda

audumus kleitām;
~

c) visādu materiālu veļai: kokvilnas, pusaudekla, linu;

ļj0 d) logu aizkarus, mēbeļu drānas, galda, gultas un grīdsegas.

•m :

Hi H. Galantērijas nodaļā:

visādas galantērijas preces; gatavu kungu veļu (krekli visiem gadīju-

mi miem), dāmu un kungu triko veļu, kakla saites, apkakles, zeķes, cimdus,
lietus sargus, peldu kostimus, pledus u. t. t.

3 :

III. Apavu nodaļā:

Modernāko fasonu izturīgus kungu, dāmu un bērnu apavus, galošas.

Reglamentus — karavīru piederumus u. t. t.

g^lBHHHHIHIIHHBHHBI^HHiHBBBBHHB^^SHHHBIBII^^^BI^HBH&BHB

Pasūtījumi tiek izpildīti nekavējoši un nogādāti uz mājām



'

RENAULT

un degvielu patē-

riņa taupibā. miem.

«abim^

Ä £AAMAM

hå PAI££
Amerika» vadošā marka!

6 un 8 cilindrīgi modeļi — luksus izpildījumā.

Viens vienīgs mēģinājuma brauciens iekafos Jūsu piekrišanu!
wGraham-Paige« īpašniekiem daudz pirmās godalgas skaistuma konkurences Eiropā un Amerikā.

jE.Daniels
Moa-sss&r"

21
-








	Latvija-Zviedrija : ilustrēts rakstu krājums, veltīts Zviedrijai un Latvijai, sakarā ar Valsts prezidenta G. Zemgala apciemojumu Zviedrijai un karaļa Gustava V apciemojumu Latvijai�������������������������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Sverīge-Lettland�����

	MAIN
	Chapter
	Chapter
	Latvijas-Zviedrijas tuvināšanās.����������
	Ievadam.
	Zviedrija un Latvija.
	Nostiprināsim Zviedrijas—Latvijas draudzību.����������
	Valsts prezidenta dienas Stokholmā.�����
	Zviedru literātūra.���������职
	Modernā zviedru mākslas rūpniecība.��������������������
	Zviedrijas zemkopība un lopkopība.����������
	Vispārējā zviedru eksporta savienība.�遨謪뀽謪၃謪����������Ā��
	Zviedrijas eksportrūpniecībā un ārējā tirdzniecība.�����������������������������������
	Zviedrijas automobiļu rūpniecība.�����������ヷ訪僰訪
	Kā Zviedrijas sērkociņi ieguva pasaules slavu.������ꂟ謪謪ꂇ謪₃謪�
	Akciju Sabiedrība "Separators", Stokholmā — Zviedrijā.����������ₑ謪邒謪킓
	Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.
	Akciju Sabiedrība Lindholmen-Motala.�����
	Fagersta tērauda fabrikas izstrādājumi������謪ꃇ謪새謪ꃈ謪�
	Akciju sabiedrība Primus.���ꂲ謪
	Sandvikena, Zviedrijas lielākā kvalitātes tērauda fabrika.��������������������
	Aktiebolaget Arvika-Verken.
	E. A. Bergs Fabriksaktiebolag — E. A. Berga akciju sabiedrība — Eskilstunā, Zviedrijā.���������������
	Zviedrijas vadošā banka,�谪怂谪耂
	Dabas bagātību saimnieciska vērtība un Zviedrijā norisinājušās to pārmaiņas.���������������������������������������������
	Zviedrijas ģeogrāfiskais apraksts.�谪��������
	Skaistā Zviedrija.��ꀿ谪耿
	Zviedrija un mēs.�၉谪䁎谪
	"Grand Hotel" Stokholmā.�谪ꁜ谪
	Hur Lettland blev till.
	Geografisk översikt av Lettland
	Det sköna Lettland.
	Lettlands kurorter.
	Kemmerns svalvelkällor.
	Libaus handelsförbindelser med Sverige.
	Noslēgums.�谪���
	SATURS

	BACK
	Chapter


	Advertisements
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement

	Illustrations
	Untitled
	Viņa karaliskā majestāte, Zviedrijas karalis Gustavs V. un karaliene Viktorija.���������������
	G. Zemgals Lettlands Statspresident
	J. Tschakste Lettlands förste Statspresident ┼.�����
	Viņa karaliskā augstība, Zviedrijas kroņprincis Gustavs Ādolfs.�������������������������
	Karāliskā ģimene pie prinča Eižena pils Valdemarsuddē.�������������������������
	Pirmais karāļa autobrauciens 1903. gadā autoizstādē, sporta parkā. Princese Ingeborga piedalās braucienā kādā citā auto, kas tagad pēc 25 gadiem izskatās kā no muzeja ņemts. Reta aina.���������������������������������������������������������������������������
	Karāļa pils Stokholmā, monumentālceltne, kādas ir maz visā pasaulē. Cēlis architekts Nieodemus Tessin. Būves pārzinis bija karālis Kārlis XI., kas lika veco pili pārbūvēt. Pēc 1697. gada ugunsgrēka būves plāns tika paplašināts, un pili nobeidza tikai 1750. gadā.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Viņa majestāte, Zviedrijas karālis Gustavs ar vienu gadu veco kroņprinci Ādolfu 1883. g. Rets uzņēmums.�〰㘹〰㜳〰㈰〰㔸〰㐹〰㉥〰㉣〰㈰〰㙢〰㘱〰㜳〰㈰〰㙣〰㘹〰㙢〰㘱〰㈰
	Arķibīskaps Nathans Söderblom's.����0㙣İ㜳〰㈰
	Zviedrijas tagadējā valdība. Otrais pa kreisi, viņa ekselence ministru prezidents admirālis un no tā pa labi, viņa ekselence ārlietu ministrs un universitātes kanclers Tryggers.���������������������������������������������
	Karāļa štaba priekšnieks, grafs admirālis C. A. Ehrensvärd's.�ersitātes kanc
	Dr. Pauls Kalniņš, Saeimas priekšsēdētājs.�輪ダ輪Ⴠ輪��������0㜴0㘵샗輪
	Hugo Celmiņa, ministru prezidents.�����
	Latvijas republikas valdība — ministru kabinets.�����
	Trešās Saeimas plenārsēde.���������������
	Latvijas galvas pilsētas — Rīgas pilsētas valde.���������������
	C. R. P. de Reuterswärd, viņa ekselence ārkārtējais Zviedrijas sūtnis un pilnvarotais ministrs Latvijā!.������������������������������
	Untitled
	Kārlis Zariņš, Latvijas sūtnis, pilnvarots ministrs Zviedrijā.��������������������
	Profesors Pēters Šmits, latviešu-zviedru biedrības, priekšsēdētājs.���������怽逪䀽逪쀂逪瀔逪��������
	Dr. phil. Kārlis Hildebrands, Zviedrijas valsts parādu komisijas prezidents.����������
	Martin Andersén, Latvijas konsuls Stokholmā.��Ā��
	Latvju ekskursanti Mārbackā, Zelmas Lagerlöf dzimtenē.�逪������������偑
	"Stora Kopparbergs Bergslags" akc. sav. svētku mielasts Falunā.�������Ā��
	Untitled
	Legācijas padomnieks Henrikssen's, Zviedrijas ārlietu ministrijas preses nodaļas šefs.���������������
	Jaunais valsts muzejs pie Stokholmas,
	Kramforas koku zāģētava.����Ⴉ逪사逪傭逪キ逪���
	Zviedru-latviešu biedrības dibināšanas sapulce Rīgā.��������킼逪傼逪炽逪傽逪����
	Parādes laiva "Vasaorden" ar karali Gustavu un prezidentu Zemgali piestājās pie Logardskāpēm, Stokholmā.������������������������������
	Prezidents Zemgals izkāpj Zviedrijā pie Logardskāpēm.�샆逪ꂻ逪炧逪����������Ā��
	Viņa karālisko augstību, Zviedrijas princi Eiženu stāda priekšā prezidentam Zemgalim.�������������������������
	Pirmais Stokholmas pilsētas domes viceprezidents C. Juhlin-Dornfelt apsveic prez. Zemgali.�㐶〰0〰
	Blakus pa kreisi: Latvju kolonija Stokholmā apsveic prezidentu Zemgali.�����
	Kaŗa kuģis "Sverige" ar kuŗu karālis atstās Latviju.�������������������������
	Skats uz Stokholmu no jūŗas.��������鄪
	Harry Wallin, zviedru lektors Rīgā.�瀧鄪怪鄪倯鄪ꀪ鄪�
	Dr. Zelma Legerlöf savā 70 gadu dzimšanas dienā, pa labi kroņprincis Gustavs Adolfs un pa kreisi Zviedrijas princis Vilhelms.���������������
	Augusts Strindbergs 50 gadu dzimšanas dienā savā darba istabā Lund'ā. Rets uzņēmums.��������遌鄪灌鄪�鄪鄪����������Ā���
	Istabas iekārta pēc Kārļa Malmstēna, izgatavota no Akc. Sab. Zviedru mēbeļu fabrikas, Badafarnā.����������������������������������������
	Skapis, Kārļa Malmstēna komponēts, Nordiska Kompaniet akciju sabiedrības izvedums.�鄪큖鄪끖鄪���������　�㤀끔鄪達鄪6鄪
	Damastaudums. Izstrādājums pēc 15. gadu simteņa parauga. Värmlandes mājrūpniecība.�����������������������������������
	Flossa tepiķis, Sigridas Lind komponēts. Handarbets Vänner biedrība.���������������
	Dzeŗamā glāze, Simona Gates komponēta, Orrefors Sandvikā.���ႄ鄪鄪聫鄪T鄪����������Ā���
	Stikla trauks, Edas izstrādājums. (A-S De Svenska Kristallglasbruken.)����������
	Šķīvis, keramika Vilhelma Kāges komponēts, izvests Gustavsbergā.�������������������������
	Fajansa servize, A. Percy komponēta, Gefles porcelāna fabriku akc. sab. izvedums.����������
	Alvas puķu podi, Estridas Ericsson komponēti, firmas Svenkst Tenn izvedums.����������
	Sudraba kafejkanna, barona Erika Fleminga komponēta, Borgila darbnīcas izvedums.����������
	Lielais okeāna milzenis "Kungsholm" atstāj ostu un "Stockholma" stājas viņa vietā.��郐鄪烐鄪Ⴖ鄪鄪����������Ā����
	Zviedru vispārējās eksporta savienības nams Stokholmā.�������������������������
	G. Bolanders. Vispārējās zviedru eksporta savienības austrumu nodaļas vadītājs.�����������������������������������
	Inženiers Gustavs Ericsson's, Zviedrijas pirmais automobiļu izgudrotājs.�鈪䀕鈪倖鈪〖鈪��
	Zviedrijas lielākās automobiļu fabrikas vispārējais skats�������������������������
	Scania-Vabis pilsētas omnibusa iekšskats.���怺鈪
	Autorūpniecības Akc. Sab. Scania. Vabis jaunākā izlaiduma automobiļi�������������������������
	Untitled
	Pēdējie akciju sabiedrības Tidaholms autobusu tipi.���������������
	Pirmā sērkociņu fabrika Zviedrijā.�逪������������聲逪逪⁵逪
	Jaunās biroja ēkas fasāde un galvenais portāls Stokholmā.�0㘴輪჻輪踪쁮踪��������0〰0〰〰〰
	C. F. Lundström. Viens no sērkociņu industrijas dibinātājiem.��������������������
	J. E. Lundström. Otrs zviedru sērkociņu industrijas dibinātājs.��������������������
	A-S. "Alfa-Saval" galvenā fabrika Stokholmā.���������　
	Valsts prezidents Zemgals apskata Akc. Sab. "Separator" paraugfermas "Hamra" priekšzīmīgi ierīkotās lopu kūtis.�������������������������
	"Hamra" paraugfermas lopu kūtis.����ꂆ
	Valsts prezidents sarunājas paraugfermā "Hamra" ar akc. sab. "Separators" galv. direktoru. Priekšplānā redzams fermā audzināts zviedru sugas bullis.������������������������������
	"Alfa-Laval" separātors.�����
	Pasaules vecākās separatoru firmas "Alfa-Laval" ierīkotās paraugfermas "Hamra" lopu kūts iekšskats un slaukšanas aparāti.������������������������������
	"Alfa-Laval" lopu slaukšanas aparāts.�Ā���
	Vecākā Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag pārdošanas apliecība. Bīskapa Pētera Elof&sn'a vēstule no 16. jūnija 1288. gada attiecībā uz Tiskasjöberget.��������������������������������������������������
	Skats uz vara raktuvēm Falunā.����������
	Ogļu transports Grängesberga raktuvēs ar elektrisko vilcienu.�瀈錪选錪瀉錪���
	Dzelzs un tērauda darbnīcas Domnarfvetā. Elektriskā tērauda kausētava (producē gadā 100—120 tonnas).����������������������������������������
	Untitled
	Skutskara mežu zāģētava un fabrikas.����0㈰0㌱錪퀾錪䀙錪�
	Kvarnsvedenas papīra fabrika. Izstrādā gadā 70.000 tonnas avīžu un 3.000 tonnas iesaiņojuma papīra.�����������������������������������
	Skats uz Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag raktuvēm Falunā līdz ar preču muzeju.�え錪������������怽錪遆錪〦
	Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag spēka stacija.�錪��
	A-S. Motala darbnīcas un dzelzs rūpniecības ēkas.��������������������
	Torpedlaivu iznīcinātājs "Wachtmeister".������������郼鈪ჼ
	Vilcienu pārvadājamais prāmis "Karālis Gustavs V.".��������������������
	Forsmo tilti pār Ångerman upi.�����
	Lindholm'as verfte.
	Jauno forsmo tiltu izlabošana.
	Tvaika lokomotīve.�錪肭錪ꂮ
	Tilta izlabošana pār Stora Lule upi.�錪삢錪�
	Tilts pār Pite upi.�����
	Paceļamais tilts pār Södertälje's kanālu.�為錪����������Ā�
	Valsts leduslauža tērauda mugurstienis.�����
	Elektriska lokomotīve.�錪䀷輪
	Vilcienu pārvadājamā prāmja "Karālis Gustavs V." kloķa ass.������������������������������
	Tilts pār Göta upi.�샲錪郳鄪
	Diselmotora kloķa ass.�鐪���
	Lentz'a tipa tvaika mašīna.�倘鐪뀍鐪
	Doma baznīcas torņa izlabošana, Upsalā.���������������
	Skats uz Fagersta tērauda rūpniecību.���������������
	Vallonas kaltuve.
	Pasaules modernākās kokogļu metala kausētavas.��������������������
	Bruņu kuģis "Drottning Viktoria", kuŗš pavada karali ceļojumā�������������������������
	Akc. Sab. Primus. Fabrika uz Essingen salas, pie Stokholmas.
	Primus — strādnieku dzīvojamās telpas uz Essingen salas pie Stokholmas.���������������
	Skats uz Sandvikenas rūpniecību no putna lidojuma.����������
	Metāla kausējamā krāsns.��������������������
	Martina krāsns kausējuma pārbaude.���������������
	Martina krāsns.�����
	Cauruļu valcēšana.�輪Ā�Ā�ꃏ鐪ꂲ鐪
	Pusfabrikātu noliktava.�����
	Drāts valcēšana.�鐪냕鐪������
	Skats uz Arvika-Verken Akc. Sab. uzņēmumiem.����������
	Erik Anton Berg.
	Untitled
	A-S E. A. Berga fabrikas ražojumi.
	Skandinaviska Kreditaktiebolaget bankas nams Stokholmā.�����
	Lielā bankas zāle.�輪Ā�Ā�뀫锪逫锪
	Valdes sēžu zāle.�耡锪耾锪䀿锪���
	Direktors Oskars Falkmans, Stokholmā.�����
	Elektriskā preču vilciena lokomiotive ar dzelzsrūdas vagoniem uz pasaulē ziemeļiem vistuvāki atrodošās elektriskā dzelzsceļa līnijas, kuŗa iet cauri lielajiem dzelzsrūdas laukiem pie Gällivare's un Kiruna's, Zviedrijā.�����������������������������������������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Kuģniecības sabiedrības A/S. Nordstjeman motorkuģis "Axel Johnson", tonnaža 7200 t.��������������������
	Vecie muitas nami Stokholmas ostā.�����
	Skats no Skuruzunda tilta uz dienvidiem.
	Kārlis Ieviņš, rakstnieks, agrākais informāciju biroja vadātājs un mūsu sūtniecības darbinieks Stokholmā.��������������������������������������������������
	Daļa Lännerstzunda, no ziemeļiem.�����Ā����
	Tilts pār Skuruzundu. Augst. 32 m. Garums 286 m.�锪炻锪�
	Caurbraukšana pie Baggensstäketa.
	Skats uz "Grand Hotel" no jūŗas.�锪냂锪锪锪��
	Ziemas dārzs "Grand Hotelī".�锪ე锪フ锪ვ锪��
	Pilsētas peldu iestāde Lepājā.������ョ锪냦锪탧锪냧锪������
	Latvijas Davosa — Ogre.
	Rīgas jūrmala sezonas laikā.��Ā�끻锪끱锪ô锪锪���
	Skats uz Morisona kalnu Baldones sēravotos.�〃阪ဃ阪
	Dr. Alfr. Bīlmanis, ārlietu ministrijas preses šefs, pilnvarots ministrs.����������
	Skats uz Latvijas galvas pilsētu Rīgu.��倨阪耩阪퀭阪뀮阪
	Krišjānis Valdemārs, mūsu jūrniecības nodibinātājs, atmodas laikmeta darbinieks.�����������������������������������
	Latvju dainu krīvs un atmodas laikmeta darbinieks Krišjānis Barons.�〰㙥〰㘹〰㘵〰㘳〱
	Dzintarjūra apskalo Latvijas krastus.�灁阪ဥ阪
	Kārlis Ulmanis,�ၯ阪遒阪
	Zigfrids A. Meierovics┼,�����
	Dr. Miķels Valters,�����
	Riga.
	Rīgas pils, Valsts prezidenta mītne.����������
	Plūdonis.���䂑阪
	Rudolfs Blaumanis ┼.�阪낥阪�
	Jānis Poruks ┼.�グ阪삲阪阪Ⴐ阪�
	Aspāzija.�惆阪阪
	Apsīšu Jēkabs ┼.�輪輪Ā�Ā�阪샙阪阪탞
	J. Rainis.
	Kārlis Skalbe.�����
	Anna Brigader.
	Jānis Akurāters.����》霪쀍霪䀷輪
	Nacionālais teātrs, kuŗā 18. novembrī 1918. gadā proklamēja Latvijas neatkaramību.����������������������������������������
	Latvijas konservatorija.
	Iekšlietu ministrija.
	Latvijas republikas Saeimas nams Rīgā.��偍霪쁎霪끏霪遏霪
	Ģenerālis Jānis Balodis, bij. armijas virspavēlnieks.�䀸霪%霪霪����������Ā��
	Blakus: Pulkvedis Oskars Kalpaks,┼ pirmais armijas komandiers, kritis kaujās.����������
	Armijas komandiers ģen. M. Peniķis.�遦霪ၦ霪の霪ၧ霪�
	Apakšā: Kaŗa flote, valsts svētkos illuminēta, Daugavā pie Rīgas.������������������������������
	Ziemeļarmija ar pulkvedi Jurģi Zemitānu ┼ un pulkvedi Kalniņu priekšgalā pēc uzvaras cīņu laukā, pie Cēsīm, ienāk Rīgā.���������������������������������������������������������������������������
	Tautas svētnīca — brāļu kapi Rīgā, kuŗus izdaiļo tēln. K. Zāle.�varas cīņu laukā, pie Cēsīm, ienāk Rīgā.���������
	Latvju strēlnieki pasaules kaŗa laikā.�霪邂霪も霪��������0
	Bermonta cīņu laikā nopostītais Daugavas tiltu rajons Pārdaugavā, Rīgā.����������������������������������������
	Latvijas ev.-lut. baznīcas bīskaps Kārlis Irbe.�霪肔霪����������
	Latvijas Univ. rektors, prof. Dr. med. M. Zīle.�����
	Latvijas Universitāte, Rīgā.��Ā�����ā�က�霪峙
	Alberts Prande, Nacionālās operas direktors.�霪უ霪냪霪ფ霪��
	Eduards Smilģis, Dailes teātra direktors.����������
	Prof. Jāzeps Vītols, Konservatorijas direktors.����������
	Artūrs Bērziņš, Nacionālā teātra direktors.������������������������������
	Professor W. Purwits, Mākslas akadēmijas direktors.�瀪윬윬ု윬윬�
	Latvijas valsts Nacionālā opera�瀢윬쀽윬쀾윬퀥윬�
	Ārlietu ministrijas nams Rīgā.������쀰윬䀰윬윬䀱윬�
	Fricis Lassmans, Latvijas Tirgotāju Savienības priekšsēdētājs, tirgotājs un literāts.�����������������������������������
	Eduards Kuraus, rūpnieks, Latviešu rūpnieku savienības priekšsēētājs.������������������������������
	Kārlis Lassmans, Liepājas fabrikantu apvienības priekšs. un Liepājas Biržas komit. priekšs. biedrs.��������������������
	Elevātors un saldētava Rīgas ostā.��������������������
	Jauna meža stādīšana.�������킎윬낎
	Pludināšanai sagatavotie koki.�윬���
	Vaļēju koku plūdināšana pa upēm.�������������������������
	Cirsma ar sagatavotiem meža materiāliem.�����
	Eksportam sagatavotie zāģētie materiāli.��������������������
	Apšu kluči eksportostā.�����ā�က�
	Jaunsaimnieks pirmajos pēckaŗa gados mitinās armijas zemnīcās.�������������������������
	Latvju zemnieks priecīgi dzen pirmās vagas��ꃦ윬⃦윬䃧윬⃧윬
	Jaunsaimniecība uz agrārreformas piešķirtās zemes.��������������������
	Lettlands karta.
	Valka. Latvijas-Estijas robeža. Valkā sagaidīja un apsveica augsto viesi, Zviedrijas karāli Gustavu V.���������������
	Valmiera.
	Cēsis.�젬䀷輪
	Rūjiena.�����
	Rakstnieku un žurnālistu pils Siguldā.����������
	Alūksne.����⁝
	Siguldas stacija.
	Latvijas lauku ainava
	Talsi.
	Aizpute.
	Kuldīga.����낋
	Dobele.
	Kokneses pils drupas.
	Skats no Lielupes uz Jelgavu.
	Ventspils, ostas pilsēta.�₴젬��
	Rožu laukums Liepājā.�젬䃇젬젬���
	Tukums.
	Daugavpils.
	Ludza.
	Rēzekne.�����
	Krāslava.���耎줬
	Siguldas pilsdrupas.
	Makšķernieki.�လ줬��
	Jachtas Daugavgrīvā.��Ā�倬줬〬줬뀯줬
	Zvejas laiva.
	Vakars jūŗmalā.�怕줬ꀩ줬����������
	Pērses upes ūdenskritums pie Kokneses.�줬줬큅줬����
	Skaistie Gaujas līči pie Siguldas.��䁘줬쁗줬줬쁘줬
	Raudošais Staburags Daugavas krastā pie Kokneses.�䁫줬��
	Amatas upe pie Kārļa slūžām.��������������������
	Zemnieku māja Nicas apgabalā.���ꁵ줬줬ꃲ젬聵
	Dr. med. Lībietis, Ķermeni sēravotu direktors.�줬줬큨줬���������
	Ķemeru sēra un dūņu dziedniecības iestādes vannu ēka.�����������������������������������
	Apsauļošanās ierīce Ķemeru sēravotoa�줬邦줬肮줬邧줬������������肥줬줬₨
	Ķemeru sēravotu koncertdārzs.���������������
	Liepājas ādu fabrika "Korona". Läderfabriken "Korona" i Libau.����������
	Lielākais Latvijas rūpniecības uzņēmums — kaŗa ostas darbnīcas Liepājā.���������������������������������������������
	Vicanders Korkindustri Aktiebolaget
	Untitled


