
Kā Zviedrijas karalis 
brauca cauri Valkai

Gustava V viesošanās Latvijā 

1929. gada 29. un 30. jūnijā



Ziņo laikraksts «Latvijas Kareivis»: 

29. jūnijā Latvijā ieradīsies Zviedrijas karalis Gustavs V! 

Viņu no Estijas (Igaunijas) pārvedīs pa dzelzceļu.

Valkā paredzēta lokomotīvju maiņa.



Valdība iecēlusi komisiju, kas gatavo 
Zviedrijas karaļa sagaidīšanas un 
uzņemšanas programmu. 

«Latvijas teritorijā Valkā karalis 
ieradīsies 29. jūnija rītā. Še 
karali sagaidīs viens no augstākiem 
armijas virsniekiem un viena 
civilpersona, kas būs karalim 
piekomandēti visā viesošanās laikā. 
Ja iebraucot Valkā rīts vairs nebūs 
pārāk agris, tad Valkā karali apsveiks 
orķestris ar zviedru himnu un koris ar 
tautas dziesmām. Karaļa vilciens no 
Valkas līdz Rīgai pieturēs tikai Cēsīs 
un Valmierā. Šajās stacijās karali 
apsveiks kori ar dziesmām. Visas 
stacijas no Valkas līdz Rīgai būs 
dekorētas un tajās salasīsies vietējā 
sabiedrība, apsveicot karali.»

Latvijas Kareivis. – 1929, 7.jūn.



Ministru kabineta sēdē apstiprināts Zviedrijas 

karaļa uzņemšanas ceremoniāls:

«Uz Latvijas-Estijas robežas, Valkā, vilcienu 

sagaida pulkst. 6.45. Tanī iekāpj karalim 

piekomandētā latvju svīta – ārlietu ministrijas 

ģenerālsekretārs, pilnvarots ministrs H. Albats, 

bij. armijas komandiers ģenerālis P. Radziņš un 

armijas komandiera štāba priekšnieka palīgs 

pulkv. M. Hartmanis, kā arī Latvijas sūtnis 

Stokholmā K. Zariņš un valsts prezidenta priv. 

sekretārs M. Zanders. 

Valkas stacijā sapulcējušies vietējā 

administrācija, organizāciju delegācijas un 
skolu jaunatne.»

Latvijas Kareivis. – 1929, 21.jūn.



Zviedrijas karali sveic laikraksts «Ziemeļlatvija»



Studenti un skolu jaunatne aicināti 
pēc iespējas lielākā skaitā ņemt 
dalību Zviedrijas karaļa sagaidīšanas 
svinībās.

Ziemeļlatvija. – 1929, 29.jūn.



Laikraksts «Ziemeļlatvija» atminas zviedru laikmetu Vidzemē un 
nemitīgos karus, kad vienā no tiem Valkā palikuši tikai trīs cilvēki.

Ziemeļlatvija. – 1929, 29.jūn.



Ziemeļlatvija. – 1929, 6.jūl.

Kā viss notika? Ziņo «Ziemeļlatvija»

Jau piektdien, 28. 
jūnijā Valkas nami 
greznojās Latvijas un 
Zviedrijas valsts 
karogiem.

Sestdien, 29. jūnijā 
vilciens no Igaunijas 
Valkas ar augsto viesi 
lēni tuvojas Latvijas 
Valkas stacijai un 
apstājās precīzi plkst. 
6.45. Karaļa vagonam 
logi aizklāti.



Kā viss notika? Plašs apraksts laikrakstā «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis» 

(1929, 5., 9., 12.jūl.)

«..Tā kā ķēniņš nav vēl piecēlies, 
tad pirmos iespaidus no Latvijas 
viņš skaistajā Valkas stacijā 
saņemt nevarēja.. 

Vilciens Valkā nostāv ne vien 
noliktās 20, bet vēl 7 minūtes 
vairāk. Beidzot, pulksten 7.07 
Rīgas skolotāju institūta audzēkņi 
ar «Pūt, vējiņi», pavada viesus no 
Valkas..»



Zviedrijas karaļa sagaidīšana aizritējusi.

«Mēs, valcēnieši, esam darījuši visu, kas 

mūsu spēkos ir bijis, lai godam sveiktu 
augstos viesus. Ja ne pats diženās zviedru 

zemes augstais vadonis, tad viņa 

pavadoņu acis ir redzējušas un sirdis 

izjutušas mūsu cieņu pret zviedru tautu.»

Ziemeļlatvija. – 1929, 6.jūl.



Zviedrijas karalis Latvijā

Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis. – 1929, 2.jūl.



Zviedru-latviešu tuvināšanās 

dienas pagājušas

Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis. – 1929, 2.jūl.

«..viesošanās laikā gūtie iespaidi ir vislabākie. Lielie 
un mazie laucinieki un pilsētnieki, vienalga, vai viņi 
ķēniņu gaidīja Valkas, Strenču, Cēsu vai Rīgas 
stacijās, vai arī stāvēja špalierās gar augstskolu vai 
Daugavmalā, vai arī parādē Esplanādē braši soļoja 
garām lūgto viesu rindām, vai pat redzēja tikai sirmo 
valdnieku pāri uzsmaidām gaidītājiem garām 
braucot uz jūrmalu vai pa Rīgas ielām – visur un 
visiem ir palicis atmiņā un acu priekšā ķēniņa 
Gustava V cilvēcīgais un augstākā mērā sirsnīgais 
tēls..»





Zviedrijas karaļa viesošanos Latvijā atsaucis atmiņā trimdas laikraksts 
«Latvju Ziņas», kad Gustavs V 1950. gadā devās mūžībā

Latvju Ziņas. – 1950, 2.nov.



Universitas. – 1982, pavasaris

1982. gadā  Zviedrijas karaļa viesošanos 
Latvijā atgādina trimdas laikraksts 
«Universitas»



Zviedrijas karaļa viesošanās Latvijā aprakstīta arī 
Aivara Ikšeļa grāmatā «Valkas diližanss» (2013)

Te gan ieviesusies neliela kļūda, jo – kā zināms –

karalis Valkas stacijā tomēr neizkāpa.

*

*



Zviedrijas karaļa viesošanos un Rīgas skolotāju institūta kora 
dalību tajā pieminējis Nikolajs Kalniņš savā romānā «Laipu licēji» 
(1965)

***



Rīgas skolotāju institūta 
audzēkņa Arvīda Gailes 
atmiņas par Zviedrijas 
karaļa Gustava V vizīti 
Latvijā 1929. gada 29. jūnijā: 
Sagaidīšana Valkas stacijā.

(atmiņas pierakstītas 1955. 
gadā izsūtījumā)

Paldies Edgaram Gailem

par atļauju ieskatīties 

vectēva atmiņās!

Paldies arī Zitai Gailei 

par ierosmi! 



Filmu var noskatīties Valkas novada Centrālajā bibliotēkā!

http://redzidzirdilatviju.lv/lv/

http://redzidzirdilatviju.lv/lv/


Valkas bibliotēkā
2019. gada jūnijā


