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Arbetsmiljöseniorerna 25 år  
 
Tänk att vår förening redan har fyllt 25 år. 
Det firade vi med en mycket lyckad resa till 
Riga den 8 – 11 maj. För alla er som inte 
hade möjlighet att följa med, vill vi berätta 
om resan lite mer ingående i ett Seniorblad.  
 
Mudite Hoogland Krasts höll ett intressant 
föredrag om Lettland och Riga redan på 
utresan. Det medförde att vi kände oss lite 
hemmastadda i staden redan när vi landsteg. 
Vi möttes av buss och svensktalande guide, 
som visade oss Rigas sevärdheter både från 
bussen och genom en promenad i den gamla 
staden. Bilden visar det återuppbyggda 
Svarthuvudenas hus. 
 

 
 
Vi njöt verkligen av Rigas alla fantastiska 
jugendbyggnader och beundrade arkitektu-
ren. Inkvartering ägde rum på det relativt 
nybyggda hotellet Tallink i centrala staden.  
 
Kvällen tillbringade jag själv på en restau-
rang där det egentligen skulle spelas jazz.  

Men istället visades en tämligen eländig 
video på en dåligt upplyst vägg. Men vad 
gjorde det. Vi åtta som var där hade fullt sjå 
att minnas alla gamla händelser på såväl 
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljö-
verket som Arbetslivsinstitutet och skrattade 
gott åt alla glada minnen. 
 
Nästa dag besökte vi den svenska handels-
högskolan i Riga och kunde också strosa 
runt i gamla staden och titta på deras små 
hantverksstånd och andra butiker. Vi hade 
ett fantastiskt väder med full sommarvärme. 
Riga kunde inte visa sig från en bättre sida.  
 
Annika Hultin 
 
Vi samlades en eftermiddag vid Frihamnen 
för att gå ombord på färjan Silja Festival. 
Den lade ut klockan 17. Vi hade tillgång till 
konferenslokal och fick där alla praktiska 
upplysningar men också en god information 
om Lettland och landets historia av Mudite. 
Och naturligtvis fick vi en god middag 
också. 
 
Efter frukost nästa morgon såg vi land och 
snart stränderna vid floden Daugava (Dyna), 
som vi följde till terminalen. Där väntade en 
sightsseingbuss med svensk guidning, som 
tog oss runt staden och en del av dess många 
sevärdheter. I Rigas Gamla stad fick vi dock 
gå, den är nästan bilfri. 
 
Vi var ungefär 35 personer som var med på 
resan så här långt. Men efter bussturen 
delade vi på oss. Ett 10-tal skulle inte 
övernatta i Riga utan åka tillbaka med 



samma färja på kvällen. Vi som ville stanna 
längre kördes till hotell Tallink för att få våra 
rum. Sedan var det hög tid för lunch, och 
många intog den på restaurang Lido vid 
samma gata som hotellet.  
 
Kvällens begivenhet för ett tiotal var en 
balettföreställning på den berömda Operan i 
Riga. Det blev en upplevelse för oss, en stor 
ensemble med över 30 dansare, som fram-
förde ett drama med stor skicklighet.  
 
Andra hade valt att gå på en jazzklubb. Det 
var dock ingen levande musik där utan bara 
från en ljudanläggning, vilket var en viss 
besvikelse. 
 
Nästa morgon började med ett intressant 
studiebesök, som Mudite berättar om. 
 
Arne Stråby 
 
Besök vid handelshögskola 
 
Torsdag morgon 10 maj besökte vi Stock-
holms Handelshögskola i Riga. Den finns i 
en fastighet i mycket vacker jugendstil. 
Skolans fastighetsförvaltare Pēteris Krūmiņš 
förevisade och berättade. Vi fick se cafeteria, 
bibliotek, kontorsrum och den vackra går-
den. Han berättade också om skolans verk-
samhet. Besöket varade någon timme. 
 

 
 
Invigning av högskolan skedde 10 september 
1993 i närvaro av kung Carl Gustav XVI.  
Skolan ger 3-årig utbildning i Bachelor of 
Science in Business and Economics. Varje år 
söker fler än 1500 personer till de 115 plats-
erna. Studenterna är huvudsakligen från Est-

land, Lettland och Litauen, men är öppen 
även för andra, som från Vitryssland och 
andra öststater. Intagningskraven är höga.  
 
Den internationellt ackrediterade utbild-
ningen sker på engelska och fakulteten är 
internationell. Målet är att lära ut hur de 
ekonomiska systemen fungerar i Väst-
världen. Påbyggnadskurs, masterutbildning 
finns. Skolan har finansierats ända tills nu 
gemensamt av svenska och lettiska staten, 
liksom av privata donationer.  
 
Vi fick en bok om Handelshögskolan som nu 
finns hos Annika Hultin. Intresserade kan 
låna den av henne. 
 
Mudite Hoogland Krasts  
 
Staden på egen hand  
 

 
 
Efter besöket tog vi en gruppbild framför 
skolan och strövade sedan först i grupp och 
sedan alltmer på egen hand i staden. Parken 
med staty av nationalskalden Janis Rainis, 
den ortodoxa katedralen, Frihetsmonumen-
tet, idag föremål för någon militärparad, och 
så småningom kommer man till den Gamla 
staden i Riga, en verklig sevärdhet.  
 
Det återuppbyggda svarthuvudenas hus, , 
Rolandsstatyn, Peterskyrkan, Domkyrkan, 
Ortodoxa katedralen, Slottet och mycket 
annat, ja det finns verkligen mycket att se i 
Riga. Ockupationsmuseet med fri entré visar 
den hemska delen av Lettlands historia, åren 
1941-1991. Ingen vacker byggnad på just 
den platsen, man skulle önska den flyttad… 
 
Arne Stråby 



Saluhallar och domkyrka 
 
Nästa dag, efter en god frukost, strosade 
Björn och jag runt i centrala Riga. Vi var 
inne i zeppelinarhangarer som nu används 
som saluhallar med kött-, fisk-, ost-, frukt- 
och klädesmarknad.  
 

 
 
Sedan besökte vi Riga domkyrka, som har en 
mäktig orgel, den största pipan är 10 m och 
den minsta 13 mm. Besök i ett konstmuseum 
hann vi också med. Där visades verk av 
Fabergé och hans medarbetare, som silver- 
och glasföremål med infattade ädelstenar. 
 
På väg till lunch passerade vi monumentet 
med frihetssymbolen och fick uppleva en 
uppvisning av soldater. Avslutning var tre 
skottsalvor från knästående soldater. Musik 
från en militärorkester fick vi också höra. 
 

 
 
Frihetsmonumentet, nedan med militärparad 
 

 

Riga bjöd båda dagarna på ett strålande 
väder, och vi kunde sitta ute och äta lunch. 
Så var det dags att åka hem igen denna gång 
med M/S Romantica.  
 

 
 
Innan kvällens buffémiddag samlades vi i ett 
konferensrum där Ingemar Limnell på ett 
humoristiskt sätt berättade om sitt pionjär-
arbete som yrkeshygieniker. 
 
Eva Greijer 
 
Denna jubileumsresa hade inte blivit av om 
inte avgående ordförande Eva Greijer och 
styrelsemedlemmen Mudite Hoogland 
Krasts hade lagt ner så mycket arbete på att 
förbereda och sedan genomföra resan. Ett 
STORT TACK till er båda från alla nöjda 
Riga-resenärer. 
 
Annika Hultin 
 
Här följer några fler bilder från Riga. 
 

 
 
Den ortodoxa katedralen i Riga 



 
 
Olga, vår guide i Riga 
 

 
 
Svenskporten 
 

 
 
Kaserner för svenska soldater på 1600-talet 
 

 
 
Den lettiske nationalskalden Janis Rainis 

 
 
Kruttornet, nu krigsmuseum 
 

 
 
Jugendhus där svenska handelsskolan finns 
 

 
 
Operan i Riga, där vi fick se klassisk balett 
 
För bilderna i detta extra Seniorblad från 
Rigaresan svarar Arne Stråby och Eva 
Greijer. 


