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Besøg fra Nereta
I dagene fra 7.-13. august havde de seks sogne i Valby, 
København, besøg af 16 repræsentanter for den evange-
lisk-lutherske menighed i byen Nereta, som ligger ca. 130 
km. syd-sydøst for Riga. Vore sogne har nu haft nære relati-
oner igennem 21 år, og det er igennem disse år lykkedes at 
besøge hinanden hvert eneste år mindst én gang enten her i 
Valby eller der i Nereta. I år altså her i Valby, og også dette 
besøg blev virkelig vellykket!

Den gode stemning blev slået an allerede i Kastrup Lufthavn 
onsdag den 7. august om aftenen, hvor der var stor gen-
synsglæde. Efter en god snak i ankomsthallen blev gæsterne 
kørt til deres værtsfamilier. Alle blev indkvarteret hos pri-
vatpersoner i Valby, sådan som det også er sket ved tidligere 
besøg. Det har i alle årene betydet meget nære bånd mellem 
værtsfamilien og gæsterne.
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Torsdag den 8. stod programmet på en cykeltur på ca. 25 
km rundt om Valby. Fire af de seks kirker i Valby skulle 
besøges, for at vore lettiske venner selv kunne danne sig et 
indtryk af, hvad der foregik i de forskellige sogne og høre 
lidt om, hvad der nu rører sig i det danske kirkeliv. Turen 
begyndte i let regn, men efter frokosten klarede det helt op, 
stemningen steg og det blev en helt vidunderlig tur. Bl.a. 
blev mindesmærket på Vestre Kirkegård for afdøde letter 
i Danmark besøgt, fordi to nu afdøde letter, Martin Linkis 
og Gvido Grindvalds, begge har betydet utrolig meget for 
os i venskabsforbindelsen - ikke mindst i de første år, hvor 
sproget var en virkelig stor barriere. Der blev holdt en lille 
mindehøjtidelighed, hvor bl.a. sognepræst Aldis Pavlovics, 
Nereta, lagde en buket blomster, der var bragt med fra Ner-
eta. De danske deltagere sang salmen ”Altid frejdig” og den 
lettiske gruppe sang: ”Pūt Vējini”.
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I Valbyparken blev der gjort et holdt, hvor bl.a. den berøm-
te rosenhave blev besøgt - og beundret. Ved slutningen af 
turen cyklede deltagerne den naturskønne vej rundt om 
Damhussøen for at ende i Aalholm Kirke, hvor aftensmaden 
blev nydt efter et besøg i selve kirkerummet.

Fredag den 9. august var der arrangeret tur til den Blå 
Planet på Amager. De fleste af os kørte med både S-tog og 
Metro for at komme dertil, og alene dét var en særlig ople-
velse for letterne. Men den Blå Planet er noget selv specielt 
- akvariet betog os alle! Resten af dagen var afsat til samvær 
mellem værterne og deres lettiske gæster.
Lørdag den 10. var en heldagsudflugt til Marienlyst Strand 
på Falster. Et par aktive i Valbysognenes Letlandssamvirke 
ville gerne vise de 16 letter noget typisk dansk kulturliv - 
nemlig sommerhusstemning. Turens 35 deltagere kørte på 
ruten til Falster forbi det natur skønne område ved Præstø 
Fjord, hvor man på både dansk og lettisk fik fortalt om 
Gangehøvdingen og svenske krigene; der blev også fortalt om 
H.C. Andersen og Thorvaldsens ophold på Nysø Slot. I Vor-
dingborg gjorde turens deltagere holdt ved slotsruinen. Ved 
foden af Gåsetårnet blev der fortalt om Valdemar’erne og 
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deres korstog på den anden side af Østersøen og om guldgå-
sens særlige historie. Vore lettiske venner var også særdeles 
imponeret over den botaniske have på området, hvor der 
både findes gamle lægeurter og gift planter.
I Stouby blev Stubmøllen og det glaspusteri, som ligger ved 
siden af, besøgt. Der var i forvejen bestilt en smuk olielam-
pe til hver af de lettiske familier, som kunstneren dér havde 
fremstillet. Denne særlige gave blev overrakt under afskeds-
aftenen, og letterne var virkelig glad for gaven.
Da turdeltagerne om eftermiddagen kom til Bøtø, benyttede 
mange sig af muligheden for at går til den skønne strand og 
flere både danskere og letter havde badetøj med og fik sig en 
frisk dukkert i det klare vand.

Om søndagen blev der afholdt festgudstjeneste i 
Jesuskirken i Valby, hvor flere danske præster og Aldis Pa-
vlovičs fra Nereta deltog. Aldis Pavlovičs læste bl.a. dagens 
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tekster på lettisk og bragte også en lille hilsen og en varm 
tak fra menigheden i Nereta.
Efter gudstjenesten stod menighedsrådet i Valby Sogn som 
værter ved en hyggelig frokost. Der blev sunget både danske 
og lettiske sange og holdt flere taler. Valbysognenes Let-
landssamvirke overrakte 15.000 kr. til menighedsaktiviteter 
i Nereta, og eftermiddags bibelkredsen i Aalholm havde sam-
let 1.000 kr. ind til bibelkredsarbejdet i Nereta, så de bl.a. 
kan købe eksemplarer af den netop udsendte nye lettiske 
bibeloversættelse.

Da det var en rigtig dejlig sommerdag benyttede flere sig 
senere af at tage en tur i Tivoli.
Mandag den 12. august gik turen til Værløse, hvor først den 
900 år gamle kirke blev besøgt, og hvor letterne hørte om 
dens historie. Derefter kørte man i privatbiler til den nye 
kirke i Værløse og så de muligheder sådan et byggeri giver 
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for mange aktiviteter.
Efter spisningen af de medbragte kørte gruppen på ca. 30 
personer til det tidligere Jonstrup Seminarium, hvor letter-
ne hørte om læreruddannelsen i Danmark og så det fine lille 
museum, der er indrettet på 2-salen i én af bygningerne.
Samme aftenen blev der holdt en fin afskedskomsammen i 
Vigerslev Kirke med spisning, sang, dans, taler og overræk-
kelse af gaver. Aftenen sluttede inde i kirken med andagt.

Dagen efter 
blev der taget 
bevæget afsked 
i Kastrup Luft-
havn. Ingen af 
os kunne forstå, 
at besøget skulle 
slutte nu! Dage-
ne var bare gået 
så hurtigt! Det 
havde været så 
rart! Men, som 
der siges: Hellere slutte, medens legen er god - og det havde 
den virkelig været! Intense dage med stramt program; men 
fyldt med glæde og liv!
Da vi fra Valby under besøget fik en invitation til at komme 

på besøg i Nereta 
næste sommer, så 
var det derfor ikke 
et farvel, i lufthav-
nen, men et ”På 
Gensyn!” - og vi 
glæder os allerede!

Ole Petersen
Engdraget 45, 2500 

Valby
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Janifest  i Tølløse
Letlands ambassadør Gints Jegermanis’ tale 
i anledningen af Jāņi -arrangementet på Tølløse 
privatskole den 15. juni 2013 

Velkommen,  ærede landsmænd og vores danske venner!
Mange hundrede tusinde letters tanker går i år til  Sang- 
og Dansefesten i Letland. Der er gået 140 år siden letterne 
samlede sig til den første Almene Sangfestival i Riga. Den-
gang vågnede vi letter efter 700 års undertrykkelse og for-
enede os som et folk. Man kan sige, at korbevægelsen for 
letter under det russiske zardømme var en slags græsrods-
bevægelse, som vækkede den nationale bevidsthed. Det var  
en nødvendighed for grundlæggelsen af den lettiske stat. 

Korsang for letter har i alle disse 140 år  betydet utrolig  
meget.  Det vigtigste ting ændrer sig aldrig. Korsang er den 
stærkeste beskytter og viderebringer af den lettiske åndelige 
arv. 

Letter ud-
viklede sit 
skriftsprog 
for to tre 
hundrede 
år siden. 
Men fol-
kevisen 
– tautas 
dziesma- 
har holdt 
os leven-
de siden 
gammel 
tid. Ved de 
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daglige gøremål eller til fester sang letterne og udførte sang-
lege. Sangen har altid været og er fortsat en bærer af folkets 
visdom. I sangen og dansen bliver de ritualer og traditioner 
udtrykt, som er karakteristiske netop for vores  folkeslag. 

Korsang har ej heller mistet sin betydning i vore dage.  De 
sidste få år har vi kunnet mærke, at det lettiske folkeslags 
eksistens bliver betvivlet. Det er klart, at vores land og dets 
omegn fortsat vil blive udsat for sådanne prøvelser skabt 
udefra eller også af os selv. Jeg er overbevist om, at kor-
sangs- og dansegruppers bevægelsen i Letland fortsat vil 
være rygraden i vor nations videre liv . 

Mange af os bor ikke længere i Letland. Men også i de frem-
mede lande samles letter og synger i kor. Ved at synge ved-
bliver vi at være en nation.

Snart vil letter strømme til Letland til Sang- og Dansefesten. 
I fædrelandet vil vi indånde Letlands luft, nyde kulturlivet, 
naturen og vil glæde os over at mødes med vores slægtninge 
og venner.  Når man bor i det fremmede, går ens tanker ofte 
til Letland. Når man igen er ankommet til Letland, kan man  
mærke ens eget land og føle, hvordan man igen bliver en del 
af folket. 

Dette kan kun lade sig gøre, fordi der i Letland bor folk, som 
dagligt  tager sig af vores land. Letlands kærlighed kan vi 
mærke, fordi Letlands indbyggerne har skabt og bliver ved 
med at pleje den.  Ved at synge i kor, ved at sørge for børne-
nes skolegang, ved at bygge huse, ved at bage rugbrød, ved 
at brygge øl, ved at arbejde i haven og på marken, ved at 
plante træer.  Vores Letland lever sådan, som dets indbyg-
gere har sørget for. 

Lad os tænke over det, når vi fejrer Jāņi i Danmark. Enhver 
skal finde sit eget svar på, hvordan det lettiske i ėn skal 
bevares. Ved at synge en folkevise, læse et eventyr op, tale 
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om Letland i familien og med venner og mange andre ting.  
Prøv at fornemme letten i dig selv  hver dag, bare for en kort 
stund!

Jeg har arbejdet i Danmark i 4 år, nu er tiden inde til at 
drage videre.  Jeg vil gerne takke alle, som har villet og 
kunnet arbejde sammen med mig, og alle, som har besøgt 
ambassaden. I løbet af disse år har jeg haft et tæt samar-
bejde med Eventkomitéen. Mange tak til alle jer for jeres 
imødekommenhed og at I har ofret jeres tid til gavn for det 
lettiske samfund! Tak til Foreningen Danmark-Letland for 
jeres indsats i  disse 21 år for at bringe begge vores folke-
slag tættere  sammen. For jeres interesse og støtte! Tak til 
Lettisk-dansk forening for at pleje den lettiske kultur. Tak 
til lærerne i de lettiske skoler! 
Tak til alle medarbejderne på ambassaden! Takket være 
jeres arbejde har ambassaden fået sit gode omdømme. 
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Sprog har sine begrænsninger. I dette øjeblik mangler jeg 
ord til at udtrykke den store støtte jeg har fået fra min fami-
lie. Uden min elskede kones hjælp, råd og kærlighed, kunne 
jeg ikke have gennemført en stor del af mit arbejde i Dan-
mark. De stunder som jeg har tilbragt sammen med min 
familie har styrket mig. Sanita og Tīna, I er det kæreste jeg 
har! Tak for jeres  kærlighed og støtte!

Vi tager mange gode minder med os, når vi rejser herfra. Til 
dem, der bliver, ønsker jeg et skarpt sind, åbent hjerte og 
flid. Lev således, at de danskere, som I møder, mærker og 
ved  at letterne er et ærligt, arbejdsomt, dygtigt, klogt, ven-
ligt og glad folkefærd! 

Jeg ønsker os alle sammen en god Jāņi fest!

Gints Jegermanis med but-
terfly i træ købt i Letland, en 
gave fra foreningen Dan-
mark -Letland.
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Formandens tale
Ved Sct. Hansfesten - også kaldet Jãnifesten i Let-
land- takkede Kirsten Gjaldbæk ambassadør Gints 
Jegermanis for godt samarbejde. Ambassadøren er 
flyttet til Stockholm og fortsætter sit arbejde der. 
Den nye lettiske ambassadør Kaspers Ozolins er 
startet

Formanden Kirsten Gjaldbæks tale til ambassadør Gints 
Jegermanis tale ved Jani-Festen 15. Juni 2013 
På vegne af Foreningen Danmark-Latvia vil jeg gerne sige et 
par farvel ord til ambassadøren og hans kone. 
Første gang vi mødtes var i august 2009, inden du havde 
besøgt vores dronning og det betyder, inden du virkelig var 
blevet udnævnt som ambassadør. København fejrede begi-
venheden ”International Dag”, og du kom sammen med din 
datter og fandt vores stand, der repræsenterede Letland. Du 
stoppede og fortalte os, hvem du var, og der startede vores 
første bekendtskab. 
Meget hurtigt  fortsatte vi den traditionen  vores forening 
havde, med at holde  møder på ambassaden. Her fik vi et 
oplæg og diskussion med ambassadøren om situationen i 
Letland, politisk og også socialt. Vores medlemmer er meget 
taknemmelige for denne mulighed for at blive informeret. 
Du kom op med et meget stærkt ønske om, at alle foreninger 
i Danmark, der beskæftiger sig med Letland og letter burde 
arbejde tæt sammen. Vi begyndte derefter med, hvad der 
bagefter har fået navnet ” Eventkomiteen”, planlægning af 
fejringen af den første Janifest for 3 år siden. Vi må sige, at 
det har været spændende at være en del af dette arbejde, og 
det har også været interessant at se, hvor meget modersmå-
let betyder i dette samarbejde. Jeg mener, at vi har været i 
stand til langsomt at definere, hvilke ligheder og forskelle 
der er mellem de to foreninger. Efter 4 år, mener jeg, at du 
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kan se tilbage på dette arbejde med en vis tilfredshed! 
Vi er også glade for, at du fortsatte traditionerne med  sam-
menkomsterne på de lettiske nationale dage ved det lettiske 
Monument på Vestre Kirkegaard. Blandt vore  medlemmer, 
er der også dem,  som vi kalder ”De gamle letter”. Det er 
dem, som kom her til i 1940erne og deres børn, og for dem 
betyder det meget, at det officielle Letland stadig er der 
sammen med dem og deres danske venner, når de mødes 
ved det lettiske monument med alle navnene.  
Vi var glade for, at vi kunne fejre vores 20 års jubilæum på 
ambassaden og det var næsten overvældende, at du havde 
organiseret det smukke dokument fra Letlands udenrigs-
ministerium som tegn på anerkendelse af arbejdet i vores 
forening. 
Foreningen  takker dig for god rådgivning, jeg takker selv for 
mange diskussioner og små samtaler ved forskellige lejlig-
heder, når vi har mødtes  på møder, seminarer, konferencer 
osv.
Vi vil også sige tak til Fru Jegermanis for hendes hjælp til 
os med informationer og foredrag om Medierne i Letland. Vi 
var meget glade for disse indblik i en side af Letland.
Tak til jer begge for det arbejde I  har udført i Danmark. Vi 
ønsker alt godt for jer i jeres næste land.
Vi ville gerne give en lille gave med fra os, og vi har valgt 
noget, som for os er en ting vi kan genkende dig på, når vi 
står et sted og skal finde dig. Denne gave er ikke produceret 
i Danmark, men rent faktisk i Letland.
  KG
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Spejdere til Letland

I Nationalparken  Sauka Daba Park, som ligger ca. 
200 km SØ for hovedstaden Riga. 
Der har været afholdt en sommercamp med delta-
gelse af unge letter samt, tyrkiske unge og 5 spej-
dere fra Danmark.
Campen blev afviklet i uge 29 

Formålet med campen var en udbygning af natursti der var 
påbegyndt for få år siden med forskellige aktiviteter og in-
stallationer. Desuden var fællesskab mellem unge af forskel-
lig nationalitet en del af idegrundlaget. 
Gruppen bag projektet er Foreningen Danmark – Letland, 
Nationalparken og Environment and Tourism development 
Club ved Rudite Urbacane. 
Der er ydet økonomisk støtte fra lokal kommune, donation 
fra et medlem af vor forening og Sct. Georg Gilderne i Dan-
mark og gilder i Roskilde Hedebo distrikt. 
Niels Bendix har været kontaktperson og koordinator til par-
terne i Letland før og under opholdet og Helge Andersen har 
kontakt til spejdere og Sct. Georg Gilderne.
 
Oplevelserne er sammenfattet i en dagbog udarbejdet af 
spejderne Rikke, Lise, Søren, Martin og Malik.

Letland-Dagbog  
Forfattet af Rikke, Lise, Søren, Martin og Malik 
Fredag d. 12/7-13
Vi blev kørt ind til lufthavnen af vores far, så han kunne 
sige farvel til Søren og mig. Der gik ikke lang tid, før vi fandt 
Lise og Martin, som skulle med samme dag som os. Helge, 
som har været med til at planlægge turen, kom ind og sagde 
farvel til os og tog et gruppebillede af os 4. 
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Flyveturen til Riga tager ikke så lang tid, og den var ikke ke-
delig. Vi havde 2 meget højttalende lettere bag os, som var 
fulde. De var egentlig meget sjove at høre på, så det gjorde, 
at turen gik hurtigere. Vi skulle med en bus fra lufthavnen 
ind til centrum. Da vi kom til centrum, fandt vi meget hur-
tigt vores hotel/ sovesal. Efter vi havde stillet vores tasker, 
gik vi ud for og se noget af Riga og få noget mad. Det var en 
meget varm aften/ nat så det var svært og falde i søvn, men 
det lykkes da for os alle sammen. 

Lørdag d. 13/7-13 
Vi overlevede natten for al den varme! 
Vi gjorde os langsomt klar til en ny dag, så dagen starte-
de, da vi spiste morgenmad på McDonald’s. Vi gik ud og så 
byen efter morgenmaden. Det bliver bare varmere og var-
mere, så det næsten ikke er til at holde ud; men Riga er en 
meget smuk by og vi måtte se den. Vi blev nødt til at smutte 
tilbage til hotellet/ sovesalen og få os en lille lur, efter al den 
varme. Efter vores lur gik vi atter ud og så byen, vi piger fik 
shoppet lidt; mens Søren og Martin fandt et sted at sidde 
og få en kold øl. Efter aftensmaden gik vi tilbage og spillede 
kort, hvor der var en fuld mand, der gerne ville være med og 
lære os et spil. 

Søndag d. 14/7-13 
Lise og jeg vågnede med et chok, da vi hørte et stort brag. 
Da ham den fulde mand sov samme sted som os og var fal-
det ned fra køjesengen, fordi han skulle tisse. Klokken var 
alt for tidlig til at stå op. Så nogle timer senere stod vi op. Vi 
skulle være ude af hotellet/ sovesalen kl. 12 og vi skulle 
først med bussen til Rite 14.45, så vi fik 3 timer på Rigas 
central tog/ bus station, og derefter skulle vi sidde 3 timer i 
bussen. Niels hentede os, hvor vi stod af med bussen. Han 
ville gerne vise os sit hjem i Letland, den pæne Rite høj-
skole, og derefter kørte vi ud til campen. Da vi kom til cam-
pen blev vi vist rundt på hele Rudites grund og hun udpe-
gede hvor vi kunne sætte teltene op. Rudites mand havde 
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lavet mad til os, det smagte helt fantastisk. Vi gik i seng lidt 
efter maden. 

Mandag 15/7-13 
Morgenvækningen gav os et chok, for det var både en råben 
og en lille klokke på samme tid. Morgenmaden blev serveret. 
Efter vi havde spist, skulle vi på en lille gåtur, ude i junglen 
som Rudite kalder det. Ude på gå turen fik vi nogle historier 
om Letland og dets historie. Og vi snakkede også om de 
mindesten der ligger i naturen. 
Da vi kom tilbage fik vi frokost, og vi arbejdede også lidt 
videre på lejren. Vi spejdere er VIP i denne uge, vi fik cykler, 
men alle de andre skulle gå ned til søen. Da vi var i gang 
med at lave aftensmad kom den sidste spejder fra Danmark 
(Malik). Vi fik snakket lidt med Malik, inden vi gik i seng. 
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Tirsdag 16/7-13 
Morgenvækningen var der igen i dag, og morgenmanden 
stod klar. Bare efter en dag roder vi meget, så vi måtte nok 
lige rydde lidt op, inden vi blev hentet af Niels, som skulle 
køre os til Jekabpils, som ligger 45 km fra campen. Vi 
skulle ind og købe materialer, så vi kunne bygge nogle ting 
til campen. Niels gav os frokost. 
Da vi kom tilbage til campen, begyndte vi og arbejde med 
det samme, for vi skulle have lavet 3 flagstænger. En til 
Dannebrog, en til det lettiske flag og en til det tyrkiske. 
Campen blev først rigtigt åbnet i dag, hvor der foregår en ce-
remoni, med gæster og lokale som kom forbi og så det hele. 
Der var stort bål og fodbold som lidt hygge. Senere den 
aften skulle vi på løb nede i ravinen, det var meget hyggeligt 
og sjovt. På en af posterne skulle vi synge en sang om natur 
og vi skulle synge så højt vi kunne, med det resultat at alle 
de andre fra campen kunne høre os synge ”Der er et yndigt 
land”. Vi kom tilbage til campen og fik snakket lidt om lø-
bet, lidt tid efter var det godnat. 

Onsdag d. 17/7-13 
Langsom start på morgenen men alle nåede da morgensam-
ling. Dagen i dag skal bruges på arbejde, vi fik lidt hjælp af 
3 lettere og 2 tyrkere. Drengene fandt hurtigt ud af, at det 
var lidt svært at få den svævebane op. Vi arbejdede til kl. 
12, hvor alle de andre gik ned til søen for at bade, vi kom 
lidt senere. Efter svømmeturen cyklede vi op til kirken for at 
høre en prædiken, som kun var for os fra campen. Efter kir-
ken tog vi op til Rigmor for at lege lidt med de andre og se 
hendes kæmpe hus. Vi fik tyrkisk mad. Da vi cyklede til-
bage, skulle vi lige have taget nogle billeder af os spejdere i 
uniform, der hvor natur stien begynder. 
Vi kom tilbage til campen, hvor vi lige skulle have pusten, 
inden arbejdet kaldte igen, Søren havde fået den ide, at vi 
skulle lavet et badeværelses gulv af træ, til det der nu var 
badet. Efter som aftenen og stemningen bliver mere og mere 
hyggelig, begynder Lise og Martin og synge, og det lyder ikke 
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for godt. Malik går meget op i musik, så han mikser lidt mu-
sik selv, så vi begyndte og lave en tekno sang ud af ”lejrbål- 
lejrbål”.          

Torsdag d. 18/7-13  
Godmorgen Letland, klokken er lidt i 8 og købmanden kom-
mer i dag, vi skulle derfor ned og se hvordan denne køb-
mands forretning ser ud på hjul. Vi kom tilbage til vores 
telte og spiste morgenmad, men vi skulle skynde os, da vi 
skulle med en bus kl. 9 til Akniste. 
Da vi kom frem var solen kommet frem og vi skulle rundt i 
byen og løse nogle opgaver, fx hvad hedder inspektøren på 
skolen, hvilken is er bedst fra den lokale købmand. Efter 
vi havde løst det hele, kørte vi videre. Vi kom til et skovom-
råde, hvor vi skulle ud og gå lidt for at komme ned til en å 
der løber med rent vand. Det var en fantastisk følelse, høre 
vandet løbe, det kolde vand løbe igennem kroppen. Rudite 
fortalte, at der er nogle speciale mineraler i det vand, så det 
gør en smukkere og sundere. Vi kørte videre efterfølgende til 
en høj, hvor hun fortalte noget om Letlands historie. 
Tilbage i campen fortsatte vi og lavede flagstængerne færdi-
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ge. En time før vi var færdige begyndte det at regne en lille 
smule, men det kunne ikke få os til og stoppe. Da vi så var 
færdige, begyndte det at vælte ned med vand. Det havde 
været en varm dag, så Lise besluttet sig for at vaske hår i 
regnen. Aftensmaden bestod af pandekager på en dansk 
opskrift. De spejdere der var kommet på besøg var helt vilde 
med dem. Efter aftensmaden var vi alle klar til at gå i seng.     

Fredag d. 19/7-13 
Så nåede vi fredag, og der er en dag tilbage af campen. Det 

har været lidt en trist 
dag, fordi det regner. 
Campen har taget godt 
på vores kræfter, det 
kan vi mærke i dag, vi er 
trætte og mangler energi. 
Nogle af os har sovet til 
middag, da vi var så 
trætte; men humøret er 
ved og være oppe igen. 
Svævebanen er blevet 
færdig i dag, børnene er 
helt vilde med den, samt 
Martin. 
Vi sidder og snakker ved 
bålet og får varmen. Vi 
har fået den store ople-
velse og prøve hvordan 
det er at gå i saunaen i 
Letland. Det var rigtig 
lækkert, Lise prøvede 
at få smurt ler på hæn-

derne, lade det sidde lidt, derefter vaske det af i varmt vand 
derefter i koldt vand. Hendes hænder blev så bløde af det. 
Efter turen i saunaen gik vi alle i seng. Malik var gået i seng 
fordi han er blevet lidt syg. 
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Lørdag 20/7-13 
Ingen vækning i dag, vi havde hele formiddagen for os selv, 
til at få spist morgenmad og gjort os klar til vi skulle af sted 
11:30 til en by der hedder Elksni. Rudite havde planlagt, at 
vi skulle møde borgmesteren og fortælle ham, hvad vi går og 
laver i Danmark som spejder. Efter mødet med borgmeste-
ren var der fest i byen med musik og forskellige lege. Rikke 
og Malik var meget sløje så da vi havde fået suppe, tog nogle 
af os tilbage til campen. Martin og Lise blev for at være med 
i nogle af legene. Rikke faldt i søvn, mens Søren og Malik 
tog telte ned, inden det begyndte at regne igen. Vi fik frika-
deller og pasta til aftensmad, og gemte noget til de to andre 
til de kom hjem. Malik blev desværre meget mere sløj hen 
ad aften, så han måtte lægge sig ind i det store telt og sove 
før os andre. Martin og Lise fortalte om hvilke lege, de havde 
været med til. Halmballe løb havde de vundet over alle de 
andre, der var stillet op. I campen holdt vi afslutning , og vi 
fik nogle gaver med hjem. Lise og Rikke lage sig i alt det hø 
der var, så Martin og Søren kunne ligger på jorden og sove.

Søndag 21/7-13  
Morgen stod på at pakke resten af vores ting sammen og 
sige farvel til resten af dem fra campen. Rigmor kom også og 
sagde farvel til os, og gav os et brev, som vi først måtte åbne 
i DK. Niels kom og hentede os og kørte os til Riga. Turen var 
kort, da vi alle lå og sov i minibussen. Da vi nåede til Riga 
sagde vi farvel til Niels, og vi skulle finde vores hostel så vi 
kunne komme i bad. Og så kunne vi vise Malik noget af 
byen. 
Det blev aften i Riga, og vi var alle trætte; men vi fandt en 
restaurant og fik noget god mad. Rikke blev desværre me-
get dårlig, inden maden kom på boret. Det lignede som 
hun havde 40 i feber. Da vi havde spist, gik Malik og Rikke 
tilbage for at sove, mens Lise, Martin og Søren gik lidt mere 
rundt i byen. 
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Mandag 22/7-13
Mandag morgen, dagen hvor vi skulle hjem. Vi skulle flyve 
kl. 10, så vi skulle tidligt op for og være der i god tid. Rik-
ke havde fået det lidt bedre, men var stadig ikke helt frisk. 
Det var godt vi var der i god tid, for der var rigtig mange der 
skulle tjekke ind det samme sted som os, hjem til DK. 
Vi spiste morgenmad i lufthavnen, og ventede på vi skulle 
flyve. Da vi landede igen og havde fået vores tasker, læste 
vi brevet fra Rigmor, med et tilbud om at komme til Letland 
igen. Vi fik taget det sidste billede af os alle 5 der var af 
sted. Vi sagde farvel og gik hver vores vej ud af lufthavnen. 
Søren og Rikke blev hentet af deres far, Lise og Martin skul-
le med toget og Malik blev hentet af en kammerat. Det har 
været en rigtig fed tur og vi glæder os til at se alle igen.          

fotos: Malik
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Rite Nyt
På Rite Højskole har vi i sommer igen i år haft ani-
mationskursus for børn. Som et ekstra indslag 
havde vi besøg af kunstneren Ilze Dilane. Hun un-
derviste eleverne i at lave papir ud af tøj. Kurset er 
delvist støttet af Det Danske Kultur Institut. Her 
fortælle Ilze om sig selv og sin kunst.

Ilze Dilāne er en lettisk maler, der studerede papirfremstilling på 
Southwest Kunstskole i San Antonio, Texas. I øjeblikket er hun 
bosat i Riga, Letland, hvor hun underviser klasser på Pardaugava 
musik og kunstskole i at lave papir i hånden. Ilze fortæller en 
inspirerende historie om, hvordan hun bragte et allerede etableret 
værksted for papirfremstilling i hånden fra Sverige til den baltiske 
stat Letland.

Undervisning i fremstilling af papir i hånden
Jeg blev først introduceret til papirfremstilling i hånden i 
2005 i gæsteatelieet Hollufgård på et værksted der ledes af 
Yngve Riber i Odense, Danmark. Senere studerede jeg pa-
pirfremstilling og papirmasse maleri under Beck Whitehead 
2008-2010 ved Southwest Kunstskole i San Antonio, Texas. 
Efter hjemkomst til Letland i sommeren 2010, håbede jeg at 
finde et veludstyret papir værksted i de nordiske lande, for 
der var ingen i den baltiske stat. American Journal of Hand 
Papermaking havde opført to papirstudier i de nordiske 
lande, ét i Sverige, et andet i Finland. Oprindelig var tanken 
om, at et sådant værksted kunne findes i Letland ikke rea-
listisk i betragtning af de omkostninger og den dybe økono-
miske depression i landet.

Jeg vidste, at det vigtigste stykke udstyr er en Hollander 
beater, der ville gøre det muligt at producere cellulose fra 
genanvendte materialer, som gamle denim bukser, gamle 
bomulds og linned tekstiler. Desuden kunne linned fibre, 
forskellige planter, Kozo, abaca, og bomuldslinters også 
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anvendes. Jeg ved også, at papir projekter kan være meget 
forskellige: papiret kan laves med dekorative effekter ved 
tilsætninger som trådender, kronblade, blade af planter mv.
Men alle de ovennævnte papirfremstillingsteknikker, kendt 
af læsere der fremstiller papir i hånden, er nye for de fle-
ste mennesker i Letland, især papir fremstillet af denim og 
bomuldsklude. Vi har designere, der laver lamper med Was-
hi papir, og jeg fandt nogen der lavede papir ved hjælp af en 
køkken blender eller boremaskine med påhæftet apparat.

Idet jeg ønskede at vide mere, satte jeg mig ned og skrev 
e-mails til begge nordiske studier, der var anført i oven-
nævnte tidsskrift. Den første reaktion, jeg fik, var fra 
AUTELCO Produktion i Strängnäs (Sverige) der informerede 
mig om, at værkstedets ejer Lars Cronquist havde været syg 
i to år, og hans atelier var lukket. Hans familie havde alle-
rede besluttet at sælge udstyret. Efter en kort e-mail ud-
veksling med hans kone Birgitta, erfarede jeg, at nogen var 
interesseret i at købe Hollander beateren, men alt andet var 
til salg. Ejerens familie ønskede at prioritere en skole eller 
en køber, der ville købe alt udstyr og materialer på en gang.
Jeg fortalte Cronquist familien at jeg forventede at jeg vil-
le kigge efter en kunstskole, der ville være interesseret i at 

erhverve udstyr til 
at starte sit eget 
papirfremstillings-
studie. Jeg fandt 
en liste over alle 
kunstskoler på 
internettet og be-
gyndte eftersøgnin-
gen. Samtidig hav-
de jeg en udstilling 
på et prestigefyldt 
galleri i Riga, hvor 
jeg viste papirmas-
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se malerier lavet under mit ophold i Texas.
Under udstillingen, mødte jeg folk fra Rigas kunstnersam-
fund, som rådede mig til at kontakte folk på Pardaugava 
musik og kunstskole. Birgitta Cronquist ankom også til 
Riga og besøgte min udstilling.

Pardaugava 
musik og 
kunstskolens 
rektor Agnese 
Stage var meget 
interesseret i 
papirstudiet og 
ønskede at købe 
det. Hun sagde, 
at det ville være 
muligt at få 
finansiering in-
den for et år. Vi 
fik også at vide, 

at prisen for dette udstyr ville blive reduceret for skolen. 
I sidste ende, fik vi hele det svenske studie, herunder en 
Peter Beater ( oprindeligt købt fra Peter Gentenaar), vakuum 
bord, tørrestativ, lille hydraulisk presse, forme og deckles, 
stort arbejdsbord, køleskab, hylder, to andre arbejdsgruppe 
borde, kar, filt fra uldtæpper, spande, papirprøver og mange 
andre ting til omkring 1000 lats ( 2050 USD) plus transport 
(ca. 400 lats eller 800 USD). Vakuumbordet, tørrestativet og 
den lille hydrauliske presse, forme og deckles var konstru-
eret af Lars Cronquist. Han havde endda lavet nogle små 
justeringer til beateren. På AUTELCO Productions studiet 
var alt omhyggeligt designet og justeret til en bedre, mere 
praktisk anvendelse.
I november 2010 rejste jeg til Strängnäs på privat besøg for 
at se udstyret og for at afprøve Hollander Beateren. Besøget 
var vidunderligt, og det viste sig, at udstyret var i perfekt 
stand. Alt var rent og fungerede perfekt. Den næste tur til 
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Sverige, sponsoreret af skolen, fandt sted i slutningen af ja-
nuar, 2011. På denne rejse, hjalp jeg med at pakke studiet 
sammen og arrangere transport. Jeg kunne deltage i både 
lastning i Sverige og aflæsning i Riga.
I øjeblikket står studieudstyret på en midlertidig placering 
på skolen, et påklædningsværelse ved siden af nogle bru-
sere. I dette tilfælde er brusebadet afgørende for studiet, 
på grund af anvendelsen af vand. Det nye Cronquist papir-
studie på skolen giver nu mulighed for at lære interessante 
papirfremstillingsteknikker i kunstklasserne.  Udover klas-
ser med børn i skolealderen, tilbyder skolen også livslang 
uddannelse i klasser for voksne samt undervisning for børn 
i førskolealderen. Vi planlægger også seminarer og works-
hops for kunstlærere i andre lettiske skoler.
Hvis du ønsker at se mere fra børnekurset på Rite Folkehøj-
skole, kan du gå på følgende internetadresse:
 
http://ilzedilanesart.blogspot.com/2013/06/papira-darbnica-rites-tautskola.
html#more
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Grundlovsdag på Rundale Slot
Grundlovsdag og åbning af udstillingen ”A Royal 
Household” afholdt på Rundale Slot.
Fredag den 31. maj afholdtes Grundlovsdag lidt tidligere 
end normalt på Letlands største og mest kendte slot, Run-
dale, i anledning af åbningen af udstillingen ”A Royal Hou-
sehold” med billeder fra Kronprinseparrets bolig på Amali-
enborg Slot.
Udstillingen blev officielt åbnet af Ambassadør Per Carlsen 
og direktøren for Rundale Slot, og de omtrent 150 gæster 
havde rig mulighed for at studere de mange billeder af kron-
prinseparrets moderne indretning, som præsenterede en in-
teressant kontrast til den klassiske indretning på Rundale. 
Gæsterne blev efterfølgende budt på middag til tonerne af 
jazz, og med slottets imponerende balsal og spiselokaler 
som elegant kulisse.
Blandt de fremmødte var både herboende danskere og re-
præsentanter fra diplomatkorpset, samt en række lettiske 
politikere, herunder den tidligere lettiske præsident.

Fra den Danske Ambassade i Riga
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Ambassadør Per Carlsen nr. 1 fra venstre, nr. 4 er Simon Drewsen 
fra Det danske Kulturinstitut. 

Europaministeren besøger Letland
Den 29.-30. maj besøgte Europaminister Nicolai Wammen 
Letland som en del af en større tur rundt i de baltiske lande 
i anledning af 20-året for Københavnerkriterierne. Besøget 
gav Europaministeren lejlighed til at tale med den lettiske 
udenrigsminister, deltage i Baltic Development Forum og 
besøge en succesrig danskejet fabrik.
På førstedagen for Europaministerens besøg, deltog han 
i Baltic Development Forum, hvor han fremhævede Dan-
marks ønske om et tættere samarbejde i Østersø-regionen. 
Ved samme arrangement deltog også den lettiske Udenrigs-
minister Edgars Rinkevics, som Europaministeren efterføl-
gende spiste frokost med.
På andendagen besøgte Europaministeren den danske fa-
brik Baltic Candles, som har 350 medarbejdere og eksporte-
rer lys til hele verden.
Europaministeren havde ligeledes møde med parlamentets 
Europa-udvalg samt møde med departementscheferne fra 
fagministerier med relation til EU-formandskabet. I begge 
tilfælde præsenterede Europaministeren de danske erfarin-
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ger med at varetage EU-formandskabet.
Af andre emner, der blev diskuteret i løbet af Europamini-
sterens besøg i Letland kan fremhæves; energispørgsmål, 
relationerne til Rusland og den økonomiske krise i EU.

Fra den Danske Ambassade i Riga

Gints Jegermanis ambassadør i Sverige
Ved en officiel ceremoni i Sorthovedernes hus gav Letlands 
præsident Andris Bērziņš akkreditiver til den nye ambassa-
dør for Letland i Sverige: Gints Jegermanis. 
G.Jegermanis begyndte at arbejde i Udenrigsministeriet i 
1994. Under sin diplomatiske karriere har G.Jegermanis 
været rådgiver for Planlægnings Gruppen i ministeriet, og 
senere var han chef for denne. 
G.Jegermanis har været rådgiver i Letlands ambassade i 
Rusland, ambassadør i Estland og ambassadør i FN (N.Y.). 
Fra 2009 til nu var G.Jegermanis ambassadør i Danmark.
http://www.mfa.gov.lv/en/news/press-releases/2013/july/18-1/  

Fra Wikipedia:
Akkreditiver betegner den fuldmagtsskrivelse, udstedt af 
udsenderstatens statsoverhoved, som en ambassadør efter an-
komsten til modtagerstaten overrækker til dettes statsoverhoved. 
Skrivelsen indeholder en anbefaling af ambassadøren og en an-
modning om at yde ham bistand til løsning af opgaven som ambas-
sadør.
Akkreditiv overrækkelsen foregår oftest under højtidelige og festlige 
former, der f.eks. omfatter, at ambassadøren hentes i sin bolig i ka-
ret eller limousine og modtages af en æresgarde, der afspiller hans 
hjemlands nationalsang.
Overrækkelsen ledsages oftest af en kort tale af ambassadøren 
og en svartale af statsoverhovedet, hvori statsoverhovedet tilsiger 
ambassadøren sin fulde støtte til løsning af opgaven. Desuden 
viderebringer ambassadøren en hilsen fra sit eget lands statsover-
hoved, som han af modtagerstatens statsoverhoved bliver bedt om 
at gengælde.
Efter den formelle overrækkelse følger oftest en mere uformel sam-
tale og en mulighed for, at ambassadørens ægtefælle og ambassa-
dens medarbejdere får lejlighed til at hilse på statsoverhovedet.
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Baltic Development Forum 
Den 29.-30. maj afholdtes Baltic Development Forum i 
Riga, hvilket er 2. gang forummet afholdes i den lettiske 
hovedstad. Politikere, erhvervsfolk, embedsmænd og sam-
fundsforskere bidrog alle til at gøre dette års forum til en 
stor succes. 
Mere end 600 registrerede deltagere, herunder repræsen-
tanter fra over 100 firmaer, fra Tyskland, Polen, Rusland, 
Litauen, Letland, Estland, Finland, Sverige, Danmark, Nor-
ge og Island deltog i den 15. udgave af Baltic Development 
Forum. Topmødet blev beskrevet som det hidtil mest foku-
serede, afholdt i en effektiv, men behagelig atmosfære.
Politikere, erhvervsfolk, samfundsforskere samt repræ-
sentanter fra både nationale og regionale offentlige insti-
tutioner deltog i de mange diskussioner og matchmaking 
events. Baltic Development Forums fortsatte relevans og 
betydning blev understreget af deltagelsen af en række 
prominente politikere, herunder Letlands præsident Andris 
Berzins, premierministrene fra de tre baltiske lande, samt 
den danske Europaminister Nicolai Wammen. Topmødet 
var præget af optimisme, idet den økonomiske situation i 
regionen omkring Østersøen efterhånden er kommet på ret 
køl efter krisen. Særligt de baltiske lande oplever fremgang 
med vækstrater blandt de højeste i EU. På tværs af de man-
ge forskellige grupperinger, der var repræsenteret på top-
mødet, var der således et fælles ønske om fortsat at fremme 
den økonomiske udvikling i regionen gennem øget koordi-
nering og samarbejde.
I forbindelse med forummet er der udgivet to rapporter, 
med status over regionens tilstand. Det er State of the Regi-
on Report og Political State of the Region Report, som begge 
findes på: http://www.bsr2013.eu/download/.

Fra den Danske Ambassade i Riga

Vores formand Kirsten Gjaldbæk var inviteret med til Baltic Devel-
opment Forum og deltog i deres summit.
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Det Danske Kulturinstitut

Ny Generalsekretær for 
Det Danske Kulturin-
stitut
Michael Metz Mørch bli-
ver ny Generalsekretær 
for Det Danske Kulturin-
stitut. Han overtager job-
bet 1. januar 2014 efter 
Finn Andersen, som har 
været Generalsekretær 
siden 1997. Finn Ander-
sen fortsætter i Kulturin-
stituttet og bliver leder af 
afdelingen i Skt. Peters-
borg og afløser her Rikke 
Helms på posten.
Michael Metz Mørch har 
engang i 1990´erne væ-
ret ambassadør i Riga.

Læs pressemeddelelsen her:
http://www.dankultur.dk/Default.aspx?ID=945&M=News&PID=2539&New-
sID=2628 

 
Det Danske Kulturinstitut er en selvejende institution etab-
leret i 1940. Kulturinstituttet modtager en årlig bevilling fra 
Kulturministeriets Tipsmidler. Kulturinstituttet er pt. re-
præsenteret med afdelinger i 10 lande:
Kina, Rusland, Brasilien, Ungarn, Polen, Benelux, Storbrita-
nien, Estland, Letland og Danmark
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Dansk kor i Letland
Den berømte, lettiske sangfestival blev i år afholdt 
for 25. gang i Riga, og blandt gæsterne var Caroline 
Amalie koret  fra Lyngby.

• Der var 3 hovedformål med turen

• at opleve sangfestivalen i Riga

• at møde et eller flere lettiske kor

• at få bare et lille kendskab til et ”østeuropæisk” land 
- i byen såvel som på landet  

Og det blev en kæmpe oplevelse fra start til slut.

Koret blev mødt i Riga af Evija fra Ale-koret i byen Aloja nær 
Limbazi (kontakt opnået med hjælp af Anita fra Foreningen 
Danmark-Letland) og blev først præsenteret for Vermanes 
Darzs.  Her blev der sunget, danset og spillet fra både små 
og store scener, og  der var masser af boder med lettisk 
håndværk. Turen fortsatte til ”Lille Gilde” hvor der aftenen 

Kvindekoret fra Georgien synger i Maza Gilde.
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igennem var fri adgang til at høre udenlandske kor. Og 
Evija havde udvalgt det nok bedste kor, der deltog i festiva-
len: kvindekoret fra Georgien. Det var bare så flot. Aftenen 
sluttede med et besøg hos Ale-koret, som var indlogeret på 
en skole. Pludselig blev skolegangen omdannet til korsal og 
der blev sunget både på lettisk og dansk,hvilket vist kunne 
høres over hele skolen. Selvom det var blevet sent og letter-
ne var på vej i seng (på madrasser på gulvet) var de rigtig 
med på at møde os, så der blev sunget og snakket og ud-

vekslet gaver.
Næste dag havde Evija skaffet adgang til korprøverne i Meza 
Parks. Og ja, selvom det kun var prøver, var det en ople-
velse for livet! Om aftenen indfandt vi os igen i ”Lille Gilde” 
denne gang for at høre det danske kor Carmina fra Køben-
havn. Endnu en gang en fin oplevelse og så fra hjemlandet.
Så stod landlivet for tur. Via det imponerende slot i Rundale  
gik turen til byen Nereta hvor koret blev indlogeret på sko-
lens kostafdeling. Middagen blev spist i den lokale cafe og 
sluttede dagen af.

Ale-koret på skolegangen hvor de to kor stod og sang til hinanden.
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Rite Højskole dannede rammen om en workshop i weeken-
den  planlagt sammen med koret fra Nereta, som Nata fra 
Pilskalne havde bragt os i kontakt med.  Forud var der i for-
årets løb udvekslet sange og noder. Der blev øvet igennem 
så korene var klar til koncerten i plejehjemmets have om 
søndagen. Det sociale samvær blev plejet med fællessange 
om aftenen, fælles spisning og en kæmpe kage, som Nereta 

koret medbragte. Det danske kors smukke, danske forårs-
sange faldt lidt igennem i fri luft, men fællessangene var 
bare så imponerende. Og letterne sang på dansk og dan-
skerne sang på lettisk, jo det var bare godt. Så meget var 
der lært på en dag. Vi blev også inviteret op til den katolske 
kirke og indbudt til at give en lille koncert. Og her inden-
dørs kom det danske kors sange og motetter bedre til deres 
ret. En dag, som desuden havde budt på formiddagspicnic 
ved den litauiske grænse og en eftermiddagspicnic  i Inas 
have i Nereta, kunne jo kun slutte med en velsmagende gril-
lmiddag - og sådan blev det!
Mandag morgen. Stadig et par dage tilbage. Morgenmad 
hos Jesper og Aase i deres sommerhus i Klauce (kan fin-
des på et kort). En times ophold i Jekabpils, hvor de fleste 
besøgte den Russisk Ortodokse Kirke og gik en tur langs 
Daugava og derefter ad 40 km grusvej til Cesis. Og hvordan 

Lettisk og dansk kor synger i plejehjemmets have i Nereta
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ser kufferterne mon ud efter 3 timers ophold i en trailer på 
grusvej? Jo, fuldstændig grå af et tykt lag støv. Den bestilte 
rundvisning på Cesis Pils blev heldigvis gennemført, selvom 
vi kom 1 time for sent. En fantastisk guide fik gjort os trætte 
danskere så interesseret, at vi klarede turen helt til toppen 
af tårnet, og vi vidste nu en hel masse om liverne, om det 
lettiske flag og meget mere. Den efterfølgende 3 retters menu 
blev indtaget på vores hotel midt i byen og med udsigt til de 
sorte svaner! i parken.

Dagen efter gik turen til Sigulda hvor nogle valgte at gå en 
laaang tur til Turaida og andre blot kørte direkte til slottet. 
De fleste fik en tur/retur med svævebanen og så var det 
tilbage til Riga.

Den sidste aften skulle lige markeres, så vi indtog en drink i 
Riga Balsam-butikken/baren. Et glas Riga-Champagne med 
Riga-Balsam på toppen – prøv den, den er god!

Vi, Aase og Jesper Lundbye, var planlæggere af turen, da 
vi efterhånden kender en hel del til Letland og dets befolk-
ning, og har så mange gode oplevelser, som vi ønskede at 
dele med nogle af dem, der udgør vores hverdag i Danmark.  
Vi kan kun sige at turen blev en fantastisk oplevelse for os. 
Fordi deltagerne bare tog imod alt hvad vi bød dem med stor 
begejstring og fordi alt klappede. 
De forudbestilte hoteller var klar, restauranterne hvoraf 
mange var forudbestilt var klar, bussen fra Viesite bussel-
skab var klar, Niels og Lis på Rite var klar, Bent med grill 
var klar, korlederne Evija og Sintija var klar, og hvis der lige 
var noget der haltede så var det bare en kontakt til Lidija fra 
Bestyrelsen på Rite, så blev tingene klaret.

Tak til alle for deltagelse i denne fantastiske tur  og ikke 
mindst til dem, der hjalp os før og under turen!

Aase og Jesper Lundbye
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Takkebrev 
Kære medlemmer og bestyrelse i FDL
Jeg vil gerne herigennem takke for den fine lettiske kurv 
med indhold, for formandens tale ved generalforsamlingen 
og det søde kort, som jeg modtog i anledning af, at jeg efter 
20 år i bestyrelsen har valgt at trække mig tilbage fra besty-
relsen.
Det har været en fantastisk oplevelse at være med i forlø-
bet!! Udover, at jeg har mødt en masse spændende og søde 
mennesker, haft udfordringer med administration, forsen-
delser og projekter, har jeg lært meget om mennesker -
også i frivillige sammenhænge. Især er jeg daglig taknemme-
lig for - fra letterne især - at have tilegnet mig mere tålmo-
dighed og udholdenhed!
Jeg har en del andre gøremål, som jeg vil nu vil bruge mere 
tid på, bl.a. min lille besætning...
Vi ses garanteret til et FDL arrangement igen!

Mange venlige hilsner 
Anne Fraxinus
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Nyheder fra Latvian Institute 
Nedenstående uddrag fra Lativian Institute adskiller sig lidt fra 
tidligere, ved at indeholde en del links som giver uddybende ind-
hold med en del videoer. Det betyder at der vil være flere afsnit som 
giver større udbytte, hvis man læser dem på computer, tablet eller 
smartphone med adgang til internet. Husk derfor at koden vairalat 
er nødvendig for at læse alle nyere numre af bladet.

Rygning i nærheden af   børn sidestilles nu med fysisk vold
Det lettiske parlament Saeima har vedtaget lovændringer til 
beskyttelse af børns rettigheder. Loven siger, at det vil blive 
betragtet på samme måde som fysisk vold bevidst at ryge i 
nærheden af børn.
Ændringerne af loven udvider også definitionen af   følelses-
mæssigt misbrug ved at inddrage nedværdigende behand-
ling af et barn og psykologisk påvirkning af et barn ved at 
overfuse en slægtning til barnet i hans/hendes nærvær.

Letland indleder forhandlingerne om indtrædelse i OECD
Ved et møde i Ministerrådet for Organisationen for Øko-
nomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) blev organi-
sationens generalsekretær  bemyndiget til at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Letland.

Løn og købekraft stiger
Data indsamlet af det centrale statistiske kontor i Letland 
viser, at de gennemsnitlige lønninger i 
landet vokser for tredje år i træk.
I forhold til første kvartal i det foregåen-
de år er  bruttolønninger i 1st kvartal af 
2013 steget med 4,2 % (fra LVL 466 til 
LVL 486 om måneden ).

Cesis Kunst Festival ændrer paradigme fra 
forbrug til investering
Letlands kulturminister Zaneta Jaunze-
me - Grende påpeger, at det er værd at 
investere i kultur, for festivalen i Cesis 
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skaber konkret stigning i byens investeringer, i antallet af 
turister og i skatteprovenuet.
Information om festivalen: 
http://www.cesufestivals.lv/eng

To personer går 2100 km langs den historiske Ravrute
To østrigske vandrere, 
Helmut Kapeller og Wal-
ter Kultscher, har indledt 
en 21OO km lang tur ad 
den historiske ravrute 
(Amber Road) idet de star-
ter i Riga.
Deres tur startede den 1. 
juni og i de efterfølgen-
de tre måneder går de til 
Carnuntum i Østrig, idet de krydser Letland, Litauen, Polen 
og Tjekkiet.
De rejsende fortalte repræsentanter for Riga 2014, at det 
var nyheden om at Riga skulle være den europæiske kultur-
hovedstad, som inspirerede dem til at begynde deres rejse i 
Riga. Dette blev hilst velkommen af   Riga 2014, da rav er et 
centralt tema i programmet for næste år, og har til formål at 
positionere Riga som hjemsted for moderne rav, eller endda 
rav for fremtiden, samt lancere et nyt internationalt sam-
arbejde mellem byerne, som historisk er placeret langs rav 
ruten.

Meksikaner tager lettisk klassiker op
Lyt til   den klassiske lettiske sang ” Kalniem pari ” ( ved lyd-
poeten ) spillet af en mexicansk fan Leonardo Daniel. 
http://www.youtube.com/watch?v=Qn1Lox2Y26o&feature=youtu.be

Kommende regeringsmøder skal udsendes online
Den 11. juni blev direkte transmission af ministrenes møder 
lanceret, hvilket giver mulighed for at enhver interesseret 
person i Letland og hele verden vil kunne følge regeringens 
beslutningsproces.
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Grænseoverskridende rejse forenkles for grænseområ-
ders indbyggere i Letland og Rusland
Aftalen blev underskrevet i 2010, og med al papirarbejdet 
fuldendt træder aftalen nu i kraft.
En mulighed for at rejse til nabolandet hurtigt, efter en 
forenklet procedure og uden et visum er meget vigtigt for de 
indbyggere i grænseområder, der er bundet af familiebånd 
eller har regelmæssige økonomiske og kulturelle kontakter.  
I overensstemmelse med aftalen, vil folk der bor i grænse-
områderne kunne rejse til grænseområderne i det andet 
land under forenklede procedurer, for eksempel, for at besø-
ge deres slægtninge, de pårørendes gravsteder, fast ejendom 
beliggende i nabolandet, for at modtage lægehjælp, og til 
andre formål.

Bank of Latvia udsteder særlig 1 Lat mønt
Den 10. juni udstedte Bank of Latvia en ny 1 lat med en 
kokle afbildet på bagsiden. 
Den samlede omsætning af medaljen er en million, og li-
gesom alle andre særlige 1 lats i omløb, vil den ikke blive 
suppleret.
Det skal bemærkes, at traditionen med at 
udstede særlige oplag af mønter også  fin-
des i euroområdet, hvor hvert land har ret 
til at udstede to erindringsmønter (til cir-
kulation) med pålydende € 2 på årsbasis, 
og disse mønter er lovligt betalingsmiddel i 
alle eurolande. De respektive eurolande er 
ansvarlige for design og udstedelse disse mønter.

Fiskeørns Reality Show
Et webcam er installeret i en fiskeørnerede på et fyrretræ i 
Kurzeme regionen nær Skrunda . Tre ørneunger er klækket 
og bliver nu passet af deres forældre. Se livevideo: 
http://www.dabasdati.lv/en/eagles/webcam2/ Dog pt. ude af drift.

Standard & Poors hæver Letlands kreditværdighed
I juni hævede et af   de største internationale ratingbureauer 
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Standard & Poors Letlands kreditvurdering med en grad. 
Vurderingen af landet blev hævet fra ” BBB ” til ” BBB +” 
med en stabil prognose for fremtiden.

Saeima har nu forbudt  anvendelse af Sovjet og Nazi 
symboler ved offentlige arrangementer.
Forbuddet mod brug af flag, våbenskjolde, hymner og sym-
boler, herunder stiliserede udgaver, fra det tidligere Sov-
jetunionen og Nazityskland vil nu også  gælde for offentlig 
underholdning og festlige begivenheder.

Hipster hovedstaden Riga
Glem Barcelona,   London og Berlin: Den baltiske hovedstad 
Riga er blevet den nye destination for hipsters fra hele Euro-
pa. 
http://www.presseurop.eu/en/content/article/3901971-hipster-capital-riga

Sommersolhverv - Sang, dans, ost og magiske bregneblomster
Det lettiske Institut tager et kig på den største lettiske ferie 
– Jãni ,
http://latvia.eu/blog/summer-solstice-singing-dancing-cheese-and-magical-fern-flower

Riga 2014 har åbnet et sommerhus på Esplanaden
Riga 2014 fonden har bygget et midlertidigt sommer hus til 
forberedelserne til at Riga skal være den europæiske kultur-
hovedstad næste år.
Beliggende i Esplanade Parken i Rigas centrum, vil det tjene 
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som informationscenter, en café, et bibliotek og forskellige 
kulturelle arrangementer fra forskellige kunstarter vil også 
blive organiseret derfra.
Den unikke, gennemsigtige bygning blev bygget af arkitekt 
Austris Mailltis. Du kan stifte bekendtskab med dens kon-
struktion her:
http://latvia.eu/news/riga-2014-summer-house-opens-esplanade

Europa-Parlamentet giver grønt lys for Letlands indtræ-
den i Eurozonen
Europa-Parlamentet anbefaler at Letland træder ind i Euro-
zonen 1. jan 2014. Parlamentets formand udtaler:
”Jeg glæder mig over Europa-Parlamentets vurdering af, at 
Letland er klar til euroen. Det at være med i euro-zonen vil 
være en milepæl i Letlands historie og en bekræftelse på 
eurozonens styrke. Det vil bringe letterne mange fordele, 
hvis myndighederne forfølger de rigtige politikker”.
” Letland har gjort en enorm indsats for at overvinde den 
økonomiske og finansielle krise, og jeg er glad for at kunne 
byde velkommen til Eurozonen” sagde Burkhard Balz, som 
udarbejdede Parlamentets indstilling .
Parlamentets indstilling blev vedtaget med 613 stemmer for, 
67 imod og 29 hverken for eller imod. 

Letland vil vedtage at gå over til Euro i 2014
”Beslutningen er mulig takket være Letlands høje grad af 
vedvarende konvergens mod euroområdet, både kvantita-
tivt og kvalitativt. Letland opfylder overbevisende de fem 
Maastricht-konvergenskriterier, og dets økonomiske politik 
er på en bæredygtig vej.
Selvfølgelig vil det være nødvendigt at fortsætte med en 
sund økonomisk politik med henblik på at sikre en smidig 
og vellykket præstation i eurozonen, for at realisere det ful-
de udbytte af den monetære union og for at minimere risici 
vedrørende fremtiden.
Litauen har til hensigt at deltage i 2015. Med andre ord, er 
alle tre baltiske lande nu enten inde, eller godt på vej til den 
økonomiske og politiske kerne i Europa. Dette skyldes en  
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for de tre lande bemærkelsesværdig økonomisk og demo-
kratisk overgang, efter at de genvandt  uafhængighed i den 
dramatiske sommer 1991,” sagde Olli Rehn næstformand 
for Europa-Kommissionen efter beslutningen.
Dainis Tvans, en af   de vigtigste personer bag Letlands uaf-
hængighed fra Sovjetunionen, sagde, at hvis han for 23 år 
siden havde fået fortalt, at Letland ville blive så dybt integre-
ret i et frit Europa, ville han ikke have troet det.
”I dag er jeg stolt - den hårde vej var værd at tage - men 
nu er det vigtigt fuldt ud at tage del i opbygningen af   et nyt 
Europa”.

Tyskland ønsker tættere samarbejde med Letland
Præsidenten i Tyskland Joachim Gauck  bekræftede un-
der et møde med Valdis Dombrovskis, premierminister i 
Letland, at Tyskland er interesseret i et tættere økonomisk 
samarbejde med Letland ved at søge nye muligheder for in-
vesteringer og handel.
Valdis Dombrovskis understregede, at målrettet støtte fra 
Tyskland til den produktive sektor og eksporten har bidra-
get til Letlands udvikling henimod at blive et land med den 
højeste vækstrate i Europa.

Harmonisk sang på den lettiske sang og danse festival i Riga
Den lettiske nationale sang festival afholdes hvert femte år 
og tiltrækker hundredetusinder af deltagere, seere og turi-
ster. Sangfestivalen hjælper til at forene landet.
http://www.dw.de/singing-in-unison-at-the-latvian-song-and-dance-festival-in-
riga/a-16913667

BBC hilser den  Lettiske Sang og Danse festival
Koret ” BBC Singers ” har indspillet en videohilsen i form af 
en sang. 
Det 25 mand store kor indspillede en velkomsthilsen.
Se videoen 
http://www.youtube.com/watch?v=HQ23wbPuNQ4&feature=youtu.be

Saule, Pērkons, Daugava
Lyt til en af de mest populære lettiske sange fra sang og 
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dansefestivalen: ”Saule, Pērkons, Daugava” sunget af kore-
ne på afslutningsnatten.
http://youtu.be/WeovGfNEEsk

Lille Letland bliver sangens supermagt
”Ikke den sædvanlige mølpose festival, men en sangfest 
mere end et århundred gammel og med et kor af tusinder 
som nyder nærmest  mytisk status for den rolle det spillede 
i lille Letlands kamp for frihed.”
http://f24.my/1d13XIw

Nationaldragter i Letland
En rig og farverig samling af fanta-
stiske og smukke traditionelle natio-
nale kostumer fra Letland.
http://www.flickr.com/
photos/dziesmusvetki/
sets/72157634448481333/

Oplev danse og sangfestivalen
Den landsdækkende sang og dan-
sefestival er forbi. Den elektriske 
atmosfære opildnet af ugens sang, 
dans og andre musikalske arrange-
menter over hele byen, diskuteres 
stadig. Her kan du få enkelte ind-
tryk 

God fornøjelse!
http://www.ltv.lv/lv/video/dziesmusvetku-nosleguma-koncerts.a16293/
http://www.ltv.lv/lv/video/deju-lieluzvedums-tevu-laipas.a15908/
http://www.youtube.com/watch?v=16BYKgV5mOo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sdHTm3f6Beg&feature=youtu.be

Og her et 360 graders view: 
http://www.bright.lv/dziesmusvetki/

Opdag fælles referencer på Letlands Positivus Festival
Positivus formåede at være engageret uden at være manisk, 
og det var rart at se familier nyde det sammen med trendy 
20-årige og andre entusiastiske musikelskere, hvoraf nogle 
havde rejst helt fra Estland, Finland og Tyskland. 
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http://blogs.independent.co.uk/2013/07/26/top-fear-discovering-unusu-
al-points-of-reference-at-latvias-positivus-festival/

Lettisk LGBT Association opfordrer til at stoppe boykot 
af  lettisk produceret  Stolichnaya vodka
Sammenslutningen af   LGBT-personer og deres venner Mo-
zaika i Riga, opfordrer til et stop for boykot af Stolichnaya 
vodka, da det ikke produceres i Rusland, og det er misvisen-
de at sige, at det er et russisk produkt. Al Stolichnaya vodka 
til eksport er produceret i Letland af det lettiske selskab 
Latvijas Balzams i Riga.

Traditionel Flashmob i Riga Centre
http://youtu.be/DgzowMjR63s

Gulbis vinder over verdens næststørste Racket Murray
Den lettiske tennisspiller Ernests Gulbis slog for nylig US 
Open, Wimbledon og olympiske mester Andy Murray i tredje 
runde af Coupe Rogers i ATP World Tour Masters 1000.

Europa skal sikre ensartet støtte til lettiske landmænd
Europa-Parlamentets medlem (MEP) fra Tyskland Albert 
Dess sagde for nylig, at det er Europas ansvar at sikre, at 
lettiske landmænd får den samme støtte som landmændene 
i andre EU-medlemsstater.
Den direkte støtte til baltiske  landmænd vil blive forøget 
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fra 2014, men de endelige tal er afhængige af EU´s flerårige 
budget, sagde Dess.
I øjeblikket får lettiske landmænd den laveste direkte støtte 
i Europa - LVL 63 pr hektar, medens gennemsnittet i EU er 
LVL 186 pr hektar. Ifølge en aftale indgået mellem EU-ledere 
i februar måned, vil de direkte betalinger til lettiske land-
mænd stige til omkring 80% af EU-gennemsnittet i 2020.

Regeringen støtter sænkningen af de sociale bidrag
Den lettiske regering støtter en  indkomstskattemodel med 
nedsættelse af det sociale bidrag med 1 procentpoint fra 
næste år.
Finansministeriets seneste forslag om at reducere skat-
ter på arbejde, fastsætter, at den personlige indkomstskat 
vil forblive på 24 procent i 2014, og blive reduceret med 1 
procentpoint hvert af de følgende år til den er 22 procent i 
2016. Satsen for det obligatoriske socialsikringsbidrag vil 
også blive reduceret med 1 procentpoint, fra 11 procent til 
10,5 procent betalt af de ansatte, og fra 24,09 procent til 
23,59 procent betalt af arbejdsgivere. Skatterabatten for æg-
tefæller vil blive sat op fra 80 lats til 116 lats om måneden, 
og den månedlige skattefrie mindsteindkomst vil blive hævet 
fra 45 lats til 53 lats. Ministeriet foreslår at man i fremtiden 
arbejder med en differentieret skattefri minimumsindkomst.

Letland fejrer årsdagen for genindførelsen af  de facto 
uafhængighed
Den 21. august 1991  var det 22 år siden Det Øverste Råd 
for Republikken Letland vedtog forfatningsloven om de facto 
genindførelse af  Letlands uafhængighed.

Erik Dam

Koklefestival i næste nummer
I Limbazi har Anita Vizina Nielsen afholdt Koklefestival - 
hun fortæller om det i næste nummer.
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Fri bevægelighed af arbejdskraft!
Europa i opbrud
I Juni og Juli havde Information en del artikler om de nyeste 
EU-lande specielt i forbindelse med den frie bevægelighed af ar-
bejdskraften. Der var også to artikler om Letland. Alle artikler 
giver facetter af det meget brogede billede af forholdene, som er en 
blanding af positive og negative historier, der kan danne baggrund 
for at sammensætte et kludetæppe med ens samlede holdning til 
området.
Jeg har herunder citeret uddrag af de to artikler om Letland, selv 
om de giver mest mening ved at blive læst i deres helhed og endda 
set i en helhed med de andre artikler fra resten af Syd- og ØstEuro-
pa i serien: Europa i Opbrud.

Hvis I ønsker at læse de to artikler i deres helhed mener jeg det kan 
lade sig gøre uden abonnement med de to links: 
http://www.information.dk/465232
http://www.information.dk/465386

Skulle det ikke lykkes, så send en mail til redaktøren af DK-LV bla-
det, som kan sende en kopi af artiklerne.
Hvis nogen efter at have læst artiklerne skulle have interessante 
synspunkter baseret på egne erfaringer i Letland (eller andre ste-
der) ville det være perfekt, hvis de blev sendt til redaktøren til hel 
eller delvis trykning i næste nummer af bladet.

Pluk fra information 29.6.13:

En hel generation opdrages af bedstemor
Hver tiende borger i Letland har forladt landet for at søge 
arbejde andre steder i EU. Det betyder at en generation af 
børn i landdistrikterne vokser op som såkaldte ’euro orp-
hans’. Information besøger børnene, som vokser op hos 
bedste og bliver opdraget over Skype.
De eneste job i rimelig afstand fra området er som kasse-
dame eller rengøringskone. Sådan et job havde Davis’ mor, 
men de 150 lat – i dag ca. 1.500 kr. – om måneden kunne 
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ikke dække familiens behov, efter at Davis’ far havde forladt 
dem. Da Davis var kun ni måneder gammel, betroede hans 
mor derfor plejen af sit spædbarn til sin egen mor og rejste 
til Irland.
»Det skulle bare have været et kort besøg for at spare lidt 
penge op,« fortæller Anita Stepka, Davis’ mormor.
Det er nu otte år siden.
Familien Stepka er langtfra det eneste offer for Letlands lave 
lønninger og høje arbejdsløshed i landets landdistrikter.
”Jobbene er så dårlig betalt her, at hvis du vil give dine børn 
en uddannelse, så bliver du nødt til at rejse til udlandet. Og 
nogle skulle jo tage sig af børnene. De boede her jo allere-
de,« fortæller 68-årige Anita Paula.

»England er et dyrt land, men jeg tjener nok til at kunne 
spare op og sende penge hjem,« siger Andis Berzins, der er 
iklædt en flaskegrøn fleece fra arbejdsgiveren i Coventry.
Da hans – nu fraskilte – kone i 2008 fulgte i hans fodspor 
og flyttede til England, var de ikke i tvivl om, at børnene 
skulle blive hos bedstemoren i Letland.
»Det er et meget tungt spørgsmål, hvordan jeg har det med 
at rejse fra børnene. Men de må blive her, for skolesystemet 
i Letland er bedre,« siger han.

Otteårige Davis har aldrig boet sammen med sin mor i læn-
gere tid. Hver jul tager hun al sin ferie på én gang og kom-
mer hjem i en måned, og hver sommer tilbringer han i den 
sydirske by Bantry, hvor moren er blevet forfremmet til su-
pervisor på det hotel, hvor hun startede som rengøringsko-
ne. De ekstra penge har indtil videre betalt for installation 
af vand, varme og nye vinduer i huset, men Davis har svært 
ved at huske, hvad det er, han og moren laver sammen, når 
de ses. 
Den hastige udvikling i informationsteknologien har dog 
gjort det langt lettere at bevare en tæt kontakt mellem for-
ældre og børn, mener de tre familier.
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»Jeg har altid Skype åben på computeren og kan se, når 
børnene kommer hjem fra skole og går online. Jeg føler, at 
jeg kan følge med. Vi snakker sammen hver dag om, hvad 
de har lavet i skolen, og skolen har et onlinesystem kaldet 
iclass, hvor jeg kan gå ind og tjekke deres karakterer,« siger 
han.
Davis’ mor ringer også flere gange om dagen, men Anita 
Stepka siger, at datteren har overladt børneopdragelsen til 
hende – på nær når hun selv er hjemme.
»Hun er ikke så streng som mig, så vi har nogle gange nogle 
adfærdsproblemer, der skal håndteres, efter hun har været 
på besøg,« forklarer Anita Stepka.
Davis’ mormor får tårer i øjnene, da snakken falder på frem-
tiden. Davis’ næste flybillet til Irland er nemlig en enkeltbil-
let. Efter at have tilbragt stort set hver eneste dag med sit 
barnebarn, siden han kom til verden, må hun nu give slip.
»Indtil nu har der altid levet et håb om, at mine døtre ville 
vende hjem, men nu hvor Davis flytter derover, ved jeg, at 
intet godt vil komme af fremtiden. De vil blive der, mindst 
indtil han bliver færdig med sin skole,« siger hun med gråd i 
stemmen.

»Jeg ville vende hjem nu, hvis jeg kunne, men det er ikke 
muligt. Ingen arbejdsgiver vil have mig her. Men om seks-
syv år kan jeg få min pension i Storbritannien, og så vil jeg 
have et lille landsted her med 10 køer,« erklærer han.

Det er en kamp for overlevelse,« siger hun og erklærer, at 
tilværelsen var »bedre i Sovjet-tiden«.
»Det må man jo ikke sige, men dengang havde alle et job og 
et sted at bo,« siger den ældre dame, der som ung arbejdede 
på et træværksted ved skoven.
Anita Stepka, der passede ungkalve på Vaidava storland-
brug, og Anita Paula erklærer sig begge enige.
»I Sovjet-tiden var der godt nok ikke noget at købe i butik-
kerne, men vi havde da arbejde og penge herude på landet,« 
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tilføjer hun
»Min datter kan ikke lide at være væk,« siger hun stille, nu 
da Uvis er uden for hørevide. »Hun hader det. Men jeg kan 
ikke se, hvordan hun skulle komme hjem foreløbig.«

Information 1.9.13:

Det er lettere at udvandre end at blive
Letland har som det eneste EU-land gennemlevet et genop-
retningsprogram, efter at EU og IMF i 2009 afværgede en 
statsbankerot med et lån svarende til en tredjedel af landets 
BNP. Prisen har været høj: 200.000 letter – primært unge – 
er udvandret, lønningerne er styrtdykket, og ledigheden er 
fortsat høj. Information har besøgt dem, der valgte at blive.
Det siges, at en succesrig lettisk mand i løbet af sit liv skal 
plante et egetræ, dræbe en slange og opfostre en søn. Men 
efter finanskrisen i 2008 bragte landet tæt på statsbanke-
rot, arbejdsløsheden tæt på 20 procent og fik 10 procent 
af befolkningen til at gå i eksil – på jagt efter job i andre 
EU-lande – har ordsproget fået en tilføjelse. En rigtig mand 
skal nu også have arbejdet i Irland, joker befolkningen.
Netop de faldende lønninger, som ellers var steget med 35 
procent i årene op til kollapset, har imidlertid også været 
med til at give unge iværksættere gode vilkår.

21-årige Arturs Blumbergs er imidlertid fast besluttet på 
ikke at leve op til ordsprogets seneste tilføjelse. Trods store 
problemer med at finde arbejde siden han sidste år afslut-
tede sin universitetsuddannelse i erhvervsrevision, har den 
unge mand, som Information møder på en café i Riga, ikke 
tænkt sig at søge lykken i et andet EU-land.
»Jeg overvejede at rejse ud, og en af mine venner i Holland 
sagde, at han kunne hjælpe mig med at finde et job der. 
Men jeg vidste, at det ville være et job under mit kvalifika-
tionsniveau, så det ville være spild af tid,« forklarer Arturs 
Blumbergs, som er fast besluttet på at finde et job inden for 
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det område, han har uddannet sig i – og helst i hjembyen 
Ventspils.
Katrina Killa, ligeledes 21, har i fire måneder ledt efter et job 
som jurist uden held. Men som Arturs nægter hun at slutte 
sig til de 200.000 letter – 80 procent af dem er under 35 år 
– der har benyttet sig af arbejdskraftens ret til fri bevægelig-
hed siden EU-medlemskabet i 2004. Hun mener, at mange 
af hendes jævnaldrene har givet op uden kamp.
»Ungdommen i Letland er ikke perfekt. Hvis ikke de kan 
finde et job, forlader de bare landet. Det er et levn fra Sov-
jettiden. Vi er ikke vant til at råbe op – det er lettere at løbe 
væk. Det er en stille protest,« siger den unge kvinde, der 
omvendt selv har valgt at blive og højlydt gøre opmærksom 
på sig selv.
»Jeg har overvejet at rejse til udlandet, men jeg elsker på en 
eller anden måde mit land for højt. Det er kun 22 år siden, 
vi fik vores uafhængighed, og jeg vil være med til at opbygge 
landet og vores demokrati. Hvis bare jeg kan få lov,« siger 
hun ærgerligt over en cappuccino.
»Jeg er ret fornærmet over ikke at have fået chancen end-
nu.” 

30-årige Lotte Tisenkopfa startede sammen med tre andre 
kvinder det lille økologiske kosmetikfirma Madara – det 
første af sin slags i Letland – et par år før krisen. Frem for 
at blive knust af det pludselige fald i folks købedygtighed 
har den lille virksomhed formået at udvide sin produktserie 
fra fire til 40 produkter. Virksomheden har i dag 41 perso-
ner ansat og omsætter for knap to mio. euro om året i Let-
land og 25 andre lande. Lotte Tisenkopfa erkender, at en af 
grundene til at virksomheden har haft mulighed for at vokse 
er, at produktions- og udviklingsomkostningerne er så lave i 
Letland.
»Vi bruger primært lokale planter i vores produkter, men 
der findes ikke så megen videnskabelig research om nordi-
ske planter, så vi er nødt til at foretage al research selv. Det 
er dyrt, og hvis vi var i Danmark, ville vi sikkert ikke have 
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råd til at foretage analyserne. Det er kun, fordi vi arbejder 
sammen med de lokale universiteter, at vi kan gøre det. Det 
er en af fordelene ved at få tingene produceret i Letland,« 
forklarer den unge kvinde, mens hun viser produktionsfaci-
liteterne i bygningens underetage frem.
»Vi var sikre på, at folk ville kunne lide det økologiske. Med 
vores travle byliv har vi ikke længere kontakt med naturen, 
og det var den forbindelse, vi ønskede at genoprette,« siger 
hun og forklarer, at krisen på en pudsig måde har spillet 
godt sammen med firkløverets produkter.
»Krisen har gjort folk mere kvalitetsbevidste – de vil have 
mere bæredygtig og sund mad og rene produkter. Der er et 
ønske om en mere simpel livsstil med fokus på, hvordan fri-
tiden tilbringes, og på hvilke produkter og fødevarer du kø-
ber. Riga er blevet mere ung, kreativ og økologisk bevidst,« 
mener Lotte Tisenkopfa.
Med et smil fortæller hun også, at faldet i huspriser på 
omkring 70 procent som følge af krisen har betydet, at 
virksomheden har fået råd til butikker på tre »hotspots«, 
ligesom der er dukket mange nye kreative atelierer og cafeer 
op i byen.

Erik Dam
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Foreningen....
Foreningen Danmark-Letlands medlemsblad udsendes til 
alle medlemmer. 
Indlæg og udklip er meget velkomne og sendes til redaktør 
Lis Nielsen (lis.hazel.nielsen@skolekom.dk). Vi kan ikke love 
at bringe alle indlæg, ligesom vi forbeholder os ret til at redi-
gere i det indsendte. Vi ser gerne at artikler på engelsk eller 
lettisk er oversat når vi modtager dem.
Foreningen Danmark-Letland er stiftet i august 1992 i Kø-
benhavn af en kreds af private personer med inter esse for 
Letland. 
Formålet med foreningen er: 
På alle måder at styrke og udvikle venskab mellem det letti-
ske og danske folk, samt oplyse om Letland.
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, 
husstande, foreninger, virksomheder, kommuner, menig-
heder, organisationer mv. med interesse for dansk-lettiske 
relationer. 
Foreningen er landsdækkende. De fleste arrangementer 
finder sted i Københavnsområdet, men der opfordres til lo-
kalt arbejde også andre steder i landet. Hos Fremad Rejser, 
Vesterbrogade 37, 1620 København V tlf.: 33 22 04 04, får 
medlemmer af Foreningen Danmark-Letland rabat på rejser 
til Letland. 
Indmeldelse i Foreningen Danmark-Letland sker ved hen-
vendelse/indbetaling til kasserer Aase Lundbye. 
Foreningens girokonto er: 07 736 54.
Bankoverførsel via netbank sker til:
Danske Bank, reg. 1551, konto 000 0773 654

Årskontingent: 
Enkeltpersoner     250 kr.
Husstande      350 kr.
Unge under 26 og pensionister   175 kr.
Organisationer m.m.    550 kr.
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Gustav Esmanns Allé 6
2860 Søborg
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Anita Vizina Nielsen
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Næstformand

dk. tlf. 4031 4959
jvizinanielsen@webspeed.dk
letisk tlf. 371 29326966
anitaviz@inbox.lv

Anda  Dyrlund-Parbst
Horserød byvej 3
3000 Helsingør
Webmaster

tlf. 2016 0963
anda.zarane@gmail.com

Niels Bendix Knudsen
Lille Havelsevej 86
3310 Ølsted
Bestyrelsesmedlem

tlf. 62512345
mobil 40312345
nbendix@mail.dk

Helge Andersen
Humlemarksvej 17
2605 Brøndby
Suppleant

tlf. 4345 7076
ingeoghelge.andersen@gmail.com

Gita Gavare
Strandvejen 242
2920 Charlottenlund
Suppleant

mobil 21372318
gita@gitagavare.dk
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Nyttige adresser
Letlands Ambassade i Danmark, 
Rosbæksvej 17,  2100 København Ø 
tlf. 3927 6000, Fax. 3927 6173, 
embassy.denmark@mfa.gov.lv
Ambassadør: Kaspars Ozoliņš
Tredje Sekretær: Katrīne Ozoliņa
Ambassadør’s Sekretær/ Konsulær assistent 
Late Vītoliņa
House Manager: Kaspars Judzis
LIAA(Latvian Investment and Development Agency) 
kontakt: Gints Janums
Udenrigsministeriets hjemmeside: 
www.mfa.gov.lv/dk/copenhagen

Den Danske Ambassade i Letland, 
Pils iela 11, Lv-1863 Riga, Latvia
Tlf. +371 6722 6210, Fax +371 6782 0234, 
rixamb@um.dk, www.ambriga.um.dk/da
Ambassadør: Per Carlsen
Konsul/Attaché: 
+371 6722 6210 ext. 16 /mob. +371 2612 1002

Det Danske Kulturinstitut i Riga, 
Marijas iela 13, K.3, LV-1050 Riga, Latvia 
Tlf. +371 67 289 994,
dki@dki.lv, www.dki.lv 
Leder: Simon Drewsen Holmberg. 

Det Danske Kulturinstitut i København
Vartov, Farvergade 27 L, 2. sal, 1463 Kbh K

Foreningens hjemmeside: www.danmark-letland.dk
Webmaster: Anda Dyrlund-Parbst
Kode til at se seneste numre af bladet: vairalat
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KALENDER
Oktober
16.10 kl. ? Østersø-NGO-Netværket arrangerer 

møde for alle interesserede med Litau-
ens ambassadør på Københavns Råd-
hus. Han taler om, hvad Litauen især 
vil arbejde for, mens det har EU-for-
mandsskabet. Tidspunkt (formodentlig 
kl 19:00) og oplysning om tilmelding 
hos Kirsten Gjaldbæk

November
17.11 kl.? Nationaldagsfesten i KILDEN  Nærmere 

om tidspunkt hos Kirsten Gjaldbæk
18.11 kl.? Arrangement ved monumentet.
Januar Ivars Silis præsenterer film, billeder 

og lydoptagelser fra Riga Sangfestival 
2013 sidst i jan. eller start feb. Nærme-
re oplysninger i næste nummer.

Meld dig til vor mailingliste med nyheder (jytte@helio.dk)

Foto fra ferniseringen på fotoudstillingen VEINS i Riga med den 
danske Magnum-fotograf Jacob Aue Sobol og svenske Anders Pe-
tersen. Udstillingen vises på Letlands Kunstakademi.
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