
Riga är en modern eu-
ropeisk storstad idag
med över 700 000 in-

vånare. Även om det på si-
na håll fortfarande märks
att staden genomlidit när-
mare 50 år av sovjetisk oc-
kupation, har både staden
och befolkningen gjort en
enorm resa sedan 1991, då
Lettland blev självständigt. 

Den ekonomiska åter-
hämtningen syns tydligt
när man besöker Riga. Och
kasta alla fördomar om grå
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RIGA
– en gång Sveriges största stad!
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Men man får heller inte
blunda för att det finns sto-
ra ekonomiska skillnader.
För alla de tiggare med am-
puterade armar och ben,
nedsölade av sina egna ex-
krementer, som utanför
marknaden i Riga tigger
ihop till lite mat, har den
ekonomiska återhämtning-
en passerat obemärkt. Det
är viktigt att komma ihåg
att de sociala reformerna
inte har utvecklats i sam-
ma takt som ekonomin.

och fattig öststatsstandard
överbord! Inte minst märks
återhämtningen när man
går genom den gamla delen
av staden och ser hur fint
man har rustat upp husen.
Man märker det även på
shoppingutbudet och på att
bilparken håller västeuro-
peisk standard. 

Stora ekonomiska
skillnader
Antalet lyxbilar som rullar
omkring i Riga är faktiskt

ganska uppseendeväckan-
de. En förklaring till detta
som jag har hört är, förut -
om att Riga är en huvud-
stad och har en rikare be-
folkning än landsbygden,
att många letter priorite-
rar bilen framför annat.
Man lägger helt enkelt hell-
re pengarna på en snygg bil
än på andra kapitalvaror.
Bilen symboliserar frihet
och rikedom, något som let-
terna förvägrats un der år-
tionden av för tryck. 

Text & foto Carl-Henrik Larsson

Lettlands huvudstad Riga har trots närheten, den låga 
prisnivån och alla sevärdheter, ännu inte blivit något stort 

turistmål för övriga nordbor. Men ett besök här kan verkligen
rekommenderas, eftersom det är en mycket vacker och 

spännande stad med en växlande och intressant historia.

➥
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Riga är idag en modern europeisk storstad med över
700 000 invånare. I centrala Riga finns det tre stör re
shoppingcenter där alla tänkbara märkesvaror kan
köpas. Man skall dock ha klart för sig att dessa jätte-
lika konsumtionspalats inte riktar sig till de mindre
bemedlade Rigaborna. Den fattiga delen av befolk-
ningen får istället göra sina inköp i utkanten av sta-
den där priserna är som lägst. 
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I Riga märks inte myck et av
denna uppdelning, annat än att
man ofta hör människor som
talar ryska. En anledning till
varför detta inte märks så tyd-
ligt, är att många ryssar är för-
passade till de väldiga föror-
terna, där standarden är betyd -
ligt lägre än i centrala Riga. De
allt högre hyrorna och bostads -
priserna i centrum har tvingat
många mindre bemedlade Ri -
ga bor att flytta. 

Skiftande byggnadsstilar 
I de gamla delarna av staden
finns det många sevärdheter
som vittnar om Rigas rika histo -
ria. Stadsdelen med anor från
1200-talet fick förfalla under
sov jettiden, men sedan 1991
har stor möda lagts ned på att
varsamt restaurera husen. På
vissa ställen pågår arbetet än.

med lemskap i unionen och för-
svarsalliansen. 

Detta är ett ställningstagan -
de i riktning bort från Ryss -
land som har skapat problem.
Dels har Ryssland aldrig fullt
ut godtagit de baltiska stater-
nas närmande till väst, och dels
är fortfarande en stor del av
befolkningen i Baltikum etnis-
ka ryssar. I Riga är närmare
30 % av befolkningen av ryskt
ursprung. 

Överlag lever den ryska be-
folkningen under sämre lev-
nadsbetingelser än den lettis-
ka. Det beror på att letterna
inte fullt ut accepterar ryssar-
na i samhället. Det kan handla
om alltifrån att man på arbets-
marknaden utestänger dem
med rysk bakgrund, till ett all-
mänt avståndstagande i olika
sammanhang. 

Efter att Lettland 1940 ockuperats av Sovjetunionen infördes sovjetiska frimärken i landet.
Det blev dock bara under en kort period, eftersom Tyskland ockuperade landet året därpå.
Inledningsvis använde sig den tyska ockupationsmakten av övertryckta sovjetiska frimär-
ken, likt detta med påtrycket ”Latvija 1941. 1. VII.”. Efterhand ersattes dessa provisoriska
frimärken med tyska Hitlerfrimärken med övertrycket Ostland.

Lettland gav år 2000 ut detta frimärke som har som motiv en av de sju f.d.
zeppelinarhangarer (ses i mitten av fotot) som idag inhyser den väldiga
mark naden i Riga. På denna marknad som äger rum både inom- och utom-
hus, kan man fynda allt mellan himmel och jord, och priserna är extremt
låga! För utom skor, kläder och lokala hantverksprodukter så finns där även
charkuterivaror, fisk och grönsaker till försäljning. I utkanten av marknaden
mär ker man också av fattigdomen i Riga i form av äldre och utslagna männi -
skor som tigger pengar till mat. 
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➥ Lettlands EU-inträde 2004
har helt klart påverkat den
eko nomiska situationen i posi-
tiv riktning. Men det kan na -
tur ligtvis inte förklara allt. Li -
ka mycket handlar det om vil-
jan hos det lettiska folket att
lyfta sig ur det förflutna.

Ryssarna utstötta
Inträdet i EU och i Nato är inte
något som invånarna i Riga
skäms över. Tvärtom så försö -
ker man framhålla kopplingen
till EU och Nato på så många
sätt som det bara går. Bland
an nat på frimärksutgåvor, ju-
bileumsmynt, fasadskyltar och
flag gor, framhålles Lettlands
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uppsatt på Unescos världsarvs -
lista 1997, och till skillnad från
flertalet andra av östersjöom-
rådets huvud- och storstäder,
drabbades Riga inte av någon
to talförstörelse under andra
världskriget. Det har medfört
att centrala Riga idag kan sä -
gas vara övervägande histo-
riskt intakt. 

Inte minst är Riga världsbe -
römt för alla sina hus uppförda
i jugendstil, eller art nouveau,
som stilen även kallas. Fak tum
är att i stort sett hela Riga för -
utom gamla staden är byggd i
denna stilart, som hade sin stor -
hetstid 1890–1920. Många av
husen har sorgligt nog fått för-
falla under år av ockupation,
men precis som i gamla staden
har man även börjat rusta upp
de tidiga 1900-talshusen. 

Riga som svensk stad
I början av 1200-talet hade den

Precis som Gdansk, som jag
skrev om i förra numret av Nor -
disk Filateli, växte Riga fram
som en del av Tyska ordens im-
perium, och Riga blev också ti-
digt en av Hansans viktigaste
städer. Faktum är att Riga un-
der 1300-talet blev dess näst
vik tigaste stad efter Lübeck. 

Liksom i de andra hansestä-
derna omsattes rikedomarna i
bland annat vackra byggnader
och kyrkor. Ett lysande exem-
pel på detta är Svarthuvude -
nas hus som ligger nära rådhu -
set. Huset som förstördes 1941
när Tyskland invaderade sta-
den, återinvigdes till Rigas 800-
årsjubileum 2001. 

Svarthuvudena var en orga-
nisation för utländska köpmän
som verkade i Riga och i andra
östersjöstäder, och man tror att
namnet kommer av att med-
lemmarna bar svarta mössor. 

Den gamla staden i Riga blev

katolska kyrkan under ledning
av biskop Albert, som grunda-
de svärdsriddarorden, kristnat
om rådet kring Riga. Det dröj-
de inte länge förrän Alberts or-
den tvingades underordna sig
Tyska orden, vars maktan språk
omfattade hela Baltikum. 

Det var under denna gans-
ka osäkra tid som Rigas för-
svarsanläggningar började byg -
gas, och under 1300-talets mitt
stod Rigas slott färdigt, vilket
fungerade som ordensmästa-
rens residens. 

Idag är slottet lan dets pre-
sidentpalats, och dess utom hu-
serar nationalhistoriska muse-
et i en del av byggnaden.  

Efter en tid under polskt-li-
tauiskt styre drogs Riga under
1600-talet in i den svenska stor -
maktspolitiken. Efter två miss -
lyckade erövringsförsök lycka-
des svenskarna 1621 inta Riga.
Åtta år senare blev staden for-

T.v.: Eftersom Riga i stort sett klarade sig undan andra
världskrigets förödelse så finns det idag många histo-
riska byggnader bevarade i staden. Utanför gamla sta-
den domineras det centrala Riga av byggnader uppför-
da i jugendstil, eller art noveau som den också kallas.
Detta frimärke från 1996 visar just en sådan praktfull
bygg nad i Riga. I diplomatkvarteren kan man beskåda
renoverade jugendhus i världsklass, och här förstår
man hur ståtlig staden en gång varit.

T.h.: Den vackra synagogan i Riga visas på detta lettiska frimärke som gavs ut
2001. Även om inte själva Riga drabbades särskilt hårt av förstörelse, så blev den
judiska befolkningen i staden mer eller mindre helt förintad av den nazistiska oc-
kupationsmakten. En av de värsta massakrerna i världshistorien ägde rum under
vintern 1941 i Rumbulaskogen i utkanten av Riga. Under två dagar lät tyska SS-sol-

dater i samarbete med lettiska polismän skjuta ihjäl
mer än 25 000 judiska män, kvinnor och barn.

➥

T.h.: Den ryskortodoxa katedralen i Riga är avbildad på
detta frimärke som gavs ut år 2000. Den mycket vackra
byggnaden belägen i en park i centrala Riga, har blivit en
viktig samlingspunkt för den ryska befolkningen i staden.
Över 30 % av invånarna i Riga har ryskt ursprung och

många lever i stor fattigdom. Det beror på att den ryska befolkningen efter frigörel-
sen aldrig fullt ut har accepterats i samhället. Värst är det för de äldre med ryskt ur-
sprung, som ofta tvingas tigga på gatan.

T.v.: Rigas vackra katedral som började byggas under 1200-talet, visas på detta
frimärke utgivet 1998. Katedralen som från början var katolsk blev under 1500-talet
protestantisk. Riga nåddes tidigt av reformationen och idag är den övervägande
delen av befolkningen i Lettland protestanter. Precis som i de övriga baltiska län-
derna förbjöd den kommunistiska ockupations makten all
religionsutövning, och kyrkorna i staden fick för falla.
Förra året inleddes därför en omfattande renovering av
katedralen.
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der, genomgick vad man kan
kalla för en romantisering. Sto-
ra parkanläggningar och konst -
gjorda dammar ersatte de gam -
la försvarsverken, som ändå
spe lat ut sin roll med tanke på
den vapenutveckling som skett.
Det kulturhistoriska värdet var
inget man tog hänsyn till un-
der denna rivningsvåg. 

Under nazistisk och 
kommunistisk ockupation
Den svenska perioden avlöstes
av en rysk period som varade
fram till 1918, då Lettland för
första gången blev en självstän -
dig republik. I mitten av 1930-
talet uppfördes det 40 meter hö -
ga frihetsmonumentet som än-
nu idag, efter årtionden av oc-
kupation och terror, står kvar
på sin plats i centrala Riga.

Bara fem år efter att monu-
mentet uppfördes ockuperades
landet 1940 av sovjetiska trup-
per. Detta var i enlighet med ett
avtal som upprättats mellan
Tyskland och Sovjet, i den så
kal lade Molotow-Ribbent rop -
pak ten. Året därpå bröt Hitler
pakten, och under sommaren
1941 marscherade tyska trup-
per in i Riga. 

Den nazistiska ockupations -
makten hyllades inledningsvis
av många Rigabor som precis
upplevt Stalins terror, men
gläd jen blev kortvarig. Tyskar -
na var inte ute efter att knyta
några vänskapsband, även om
det fanns letter som tjänade si-

mellt svensk genom stillestån-
det i Altmark, och så skulle den
förbli fram till 1710 då ryssar-
na under Peter den store åter -
erövrade staden. 

Intressant är att Riga fak-
tiskt var den största svenska
staden fram till slutet av 1660-
talet, då Stockholm gick om Ri -
ga befolkningsmässigt. 

Under Erik Dahlberghs tid
som generalguvernör (1696–
1702) byggdes försvarssyste-
met runt Riga ut, och den me-
deltida ringmuren som omgav
gamla staden förstärktes. 

➥ Från denna tid härrör den
så kallade Svenskporten i hjär -
tat av gamla staden, och den är
idag ett välbesökt turistmål.
Porten som uppfördes av sven -
skarna, utgjorde en av ingång-
arna till staden. 

Annars finns det dessvärre
inte många spår kvar i Riga
från den svenska epoken. Mer -
par ten av de befästningsverk
och hus som hade uppförts av
svenskarna, revs tillsammans
med ringmuren under mitten
av 1800 -talet, då Riga, liksom
många andra europeiska stä-
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Det finns i Riga idag
inte mycket kvar från
den svenska tiden
som varade mellan
1621 och 1710.
Många historiska
spår försvann under
mitten av 1800-talet
då Ri ga modernise-
rades. Då rev man de
gamla försvarsval-
larna och ringmuren
som omgav gamla
staden. Ett av fåtal
minnen från den
svenska tiden är
Sverige por ten som
ses på fotot. Porten
uppfördes under Erik
Dahlbergs tid som
generalguvernör i
Livland i slutet av
1600-talet.

Slottet i Riga som stod färdigt under 1300-talet, har en intressant historia. Under medeltiden huserade den tyska
ordensmästaren här, och under den svenska epoken var slottet residens för de svenska generalguvernörerna i
Riga. Den nazistiska och sovjetiska ockupationsmakten har också hållit till i slottet. Idag är det bostad för Lett -
lands president samt hemvist för Lettlands Nationalmuseum. I bakgrunden ser man gamla staden i Riga.
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na tyska herrar, och till och med
deltog i de fruktansvärda mas-
sakrer som drabbade den judi -
ska befolkningen i Riga och öv-
riga Lettland. 

I slutskedet av andra världs -
kriget ”befriades” Riga av Rö -
da armén. Riga klarade sig som
jag nämnde tidigare förhållan-
devis bra från krigets förstö-
relse, som istället drabbade den
lettiska landsbygden betydligt
värre. Efter kriget hade den
lettiska civilbefolkningen min -
skat med mer än 30 %! 

Om man är intresserad av
att lära sig mer om Rigas och
Lettlands historia under det
blo diga 1900-talet, skall man
be söka ockupationsmuseet i Ri -
ga. Här lyfts både den nazistis-
ka och kommunistiska terrorn
fram på ett mycket pedago-
giskt vis, och där finns även
au tentiska foton och föremål,
som ger besökaren en inblick i
skrämmande händelser som
länge varit nedtystade. 

Historien slutar 1991. Ett
hän delserikt år då Riga åter -
igen blev huvudstad i republi-
ken Lettland, efter att världs -

opinionen fördömt det sovjetis-
ka utspelet i januari 1991, då
sovjetiska trupper besatte inri-
kesministeriet i Riga, samt ef-
ter att kuppförsöket i Moskva
ägt rum i augusti samma år. 

Intressant frimärks -
utgivning
Jag skall nedan ge en del exem -
pel på några lettiska frimärks -
utgåvor med Rigamotiv som jag
vill framhålla. Notera att det
är AFA-katalogens numrering
jag hänvisar till inom parentes.

Lettland började ge ut sina
första egna frimärken 1918 ef-
ter att landet blivit självstän-
digt från Ryssland. Denna fri -
märksutgivning pågick fram till
den sovjetiska ockupationen
1940, då Lettland fick sovjetis-
ka frimärken, och måste sägas
vara motivmässigt intressant. 

Flera av utgåvorna under
den na första frihetsperiod har
också motiv hämtade från Ri -
ga. Tre mycket fina frimärken
som visar siluetten av gamla
staden i Riga kom ut 1928 (150),
1932 (201) och 1938 (271). 

När Lettland ockuperades

Detta frimärksblock visar Svart hu -
vudenas hus (t.h.) och en del av fri-
hetsmonumentet (t.v.) och gavs ut
av Lettland år 2000. Det 40 meter
höga monumentet i Riga avtäcktes
1935 som en hyllning till landets
frigörelse från Ryssland 1918. Bara
fem år efter invigningen ockupera-
des landet av Sovjet, därefter av
Tysk land och sedan återigen av
Sov jet. Under Sovjettiden var mo-
numentet ständigt bevakat, och
KGB grep alla Rigabor som försök-
te lägga ner blommor för att hylla
den lettiska självständigheten.

T.h.: Lettlands medlemskap i Nato fram-
hålls gärna i en mängd olika samman-
hang. Detta är ett sätt att markera för
Ryssland att man är en del av väst. Ryss -
land har aldrig fullt ut accepterat de bal-

tiska staternas närmande till EU och Nato, och tidvis har det politiska läget
mellan de baltiska staterna och Ryssland varit spänt. Detta frimärke gavs
ut 2006 för att uppmärksamma ett Natomöte i Riga. Gamla stadens siluett
framträder till höger om Natos emblem.

T.v.: En lettisk brevbärare på sin dagliga postrunda visas på detta frimärke
utgivet 2007. I bakgrunden skymtar gamla staden i Riga. Landet fick sina
första egna frimärken 1918 då det blev självständigt från Ryssland. Efter
den andra frigörelsen från jätten i öst började Lettland 1991 återigen ge ut
egna frimärken. Landet har sedan själv-
ständigheten gett ut mellan 20–30 frimär-
ken årligen.

av Tyskland 1941 byttes de sov -
jetiska frimärkena ut mot Hit -
lerfrimärken med övertrycket
Ostland. Dessa föregicks dock
en kortare tid av sovjetiska fri -
märken som tyskarna lät över-
trycka. Ett sådant finns med
som illustration i denna arti-
kel på sidan 8. 

De tyska frimärkena fick in-
te någon vidare lång livslängd
med tanke på att landet ytter-
ligare en gång ockuperades av
Sovjetunionen i andra världs -
krigets slutskede, och att sov-
jetiska frimärken då åter inför -
des. 

I och med att Lettland fri-
gjorde sig från Sovjetunionen
1991, kom landet att för andra
gången i historien ge ut egna
fri märken. Ur denna frimärks -
utgivning skulle jag vilja lyfta
fram ett antal frimärken med
koppling till Riga:

Frihetsmonumentet (utgi-
ven 1991, 320–25), Rigas stads -
vapen (utgivet 1994, 394), fri -
märksserien kända byggnader
i Riga (utgiven 1995, 412–15)
samt serien Riga genom 800 år
(utgiven 2001, 548–51). ❑
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