LETI.A}ID

Areal:

64.589 km2 = 1r: x Danmark
Prowinser: Kurzeme (Kurland), Zemgale (Semgallen), Latgale
(Latga]len) og Vidzeme (Livland),
Landskab: lavLand med højeste punkt 314 m, opstået efter 3.
istid som Danmark, egtl. meget lignende Danmark.
Største flod er Daugava (Dtina)
tempereret fastlands klima
K1ima:
Indbyggere: 2,7 millioner fordelt sål-edes (1994):
52 % letter, 34 % russere, 4,5 å hviderussere,
3,5 å ukrainere, 2,3 t polakker, 1,3 % Iitauer,
2,4 å andre folkeslag"
Den baltiske gruPpe af de indoeuropæiske sprog, iSprog:
slægt med lj-tauisk, men ikke med estisk.
Religion: flest protestanter, dernæst russisk ortodokse, og
færre romersk katholske.
HISTORIE: Letlands og Estlands historie eI intimt forbundet.
800-ta].Iet:
Skandinaviske vikinger begynder at hærge BaItikum.

900-taIlet:

Svenskekongen

Erik Sejrsæ1 skal have hersket over Estland,

Livland, Kurland og Finland.
1000-talIet:
Baltere (:estere og kurere) drager på togt mod vest, men
rus-sere presser på fra øst. En russisk fyrste erobrer
fæstningen Dorpat (=Tartu) i Livland (nu Estland)
(Dorpat: Universitet L632, l.russiske veterinærskole 1848)
1100-tallet:
Tyske købmænd bosætter sig i Letland, idet Daugava er ruten til
Novgorod. Også tyske godsejere og riddere drager på korstog ti]
Letland, for med pave Innocent III's velsignelse at føre Hellig
Krig med "Bibel og Sværd". Baltikum gøres til et tysk
bispedøm-me under ,Erkebiskoppen i Bremen
I 1i70 besejrede en dansk ffåde (Valdemar d.Store og Absalon)
med besvær en baltisk ved øen Øsel.
1200-taIIet:
Estere og kurere hærger i 7203 Syd-Sverige.
7201 grundlagdes Riga af Lj.vIands 3.biskop, den tyske fyrste
Albert, som også begyndte bygningen af Rigas Domkirke i 1209.
1202 grundlagdes den tyske Sværdridderorden, der førte krige
mod estere og russere og fik splittet de ]ettiske høvdinge.
-

kong'u"ld"*"t Sejr over esterne i
slaget ved Lindaunise (Dannebrog faldt ned). 1220 erobrede
danskerne Vest-Kurland, men få år senere erobrede Sværdridderne
de danske besiddelser i Estland, det kom til forlig i Stensby i
:-zirg sejrede den danske

Tyske godsejerne og tyske købmandsari-stokrati i byerne havde
fortsat deres privllegier og fortsatte deres magtmisbrug,
Samarbejdede mLO Zaren,

der dog førte en antit.ysk og -lettisk

i l-andet.
Den lige siden 11-1200 tallet tyske dominans i Letland kan aftæses på gamle landkort. Floden Daugava hedder Duna på tysk,
byerne Daugavpils og Jekabpils hedder DUnaburg og Jakobsburg.
russificeringspolitik

Men omkr.1850 opstod en national vækkelse og -bevægelse mod såve1 russere som tyskere. Især lettiske studenter i Sct.Peters-

borg tog de1 heri

Landets industri voksede, og Riga blev Ruslands 3.største industriby (efter Moskva og Sct.Petersborg) '

1900-tallet:
Efter det russiske nederlag i den russisk-iapanske krig kom det
ti1 oprØr i 1905, det blev sIået ned og massiv russificering
ved massetilflytninger fandt sted.
f l-.Verdenskrig gik den russis-i<-tyske front tværs (øst-vest)
gennem Let.Land, ca.\ af lande"t var besat af tyskerne,
hundred-tusinder af letter blev tvunget tiI Rusland og ti1
russisk militærtj eneste.
Da det kneb for russerne gav de i 1915 letterne løfte om
uaf hængighed, hvis de seLv r..i1Ie f orsvare deres Iand.
03.9.1971 erobrede tyskerne Riga, og i oktober ]-91.7 udbrød
revolutionen i Rusland, men da var hele Letland besat af
tyskerne.
18.11.1918 erklærede Letland sig frit og uafhængigt, men i
december 1918 erklærede kommunisterne i landet det for en
sovj etrepublik.
De føIgende

2 år var der "borgerkrig i landet, for .og imod der

Røde Hær.

Estland var også i kamp mod bolsievikkerne, også på lettisk
jord, vandt 1919 et slag ved Jekabpils, der gjorde ende på den
Røde Hærs modstand i Letland. Her deltog enkelte danske
fri-vi11ige soldater.
tgzo anerkendtes Letlands selvstændighed, men 4o t af
befolk-ningen var døde af sult eller i krigen eller forsvundet.
192O-erne og 3O-erne var det DYe, spinkle demokrati præget af
intern sp}ld, fattigdom og krise. 7934 føtLe det til statskrp,
hvorved præsidenten gjorde sig ti1 diktator.

23.8.1939 indgik Hitler og stalin en tysk-sovjettisk
ikke-angrebspagt, hvorved østeuropas deling aftaLtes. 17.9.1'939

stationerdes sovjettiske trcpper i de baltiske lande efter

en

påtrrunget bistandsPagt

f?.6.1940 biev Le-ulanci af Scvjetunionen tvunget tii- at erkl-ære
§ig sam en kommunistisk sovietrepublik, efterfulgt af et rfarcevalg" (moris'uanciere henrettedes. forsvandt, 99t kornmuntscer) .
EfterføIg'ende h+nrettedes oE isæ.r i l94L depo.rteredes i

tusind-uis af letter ril Sibiri"*n.
1941-1944 {45} va.r Letland besai af Naai-Tyskl and. Den
sovjettisit-tyske front L:ølseCe i iange Periq4*t oEså i
2.ver-denskri-g frem og tilbage i Le-uland- Mange leLter valgte
af ? onder: det rnrndsie, troede Ce - at slutte sig til
tyskerae., men dissc fortsatte også meC masseudryddelser i form
af henretLel-ser, kcncentra'uicns- og arbejdsLejrs' §ra i943
blev unge leEter
tvanqsudsk-revet Lil tysk lnil-r-tærtjenest.e og sendt ti"l
østfron-ten, C,v.s,bi.a.kæmpe mod egne Landsmænd tidl.
udskrevet. af
Scvjet. 90 * af iandets jøcer ble*r udryCder-- af i.yskerne.
ti1 2,Vercienskrigs slu'Lning var kun den '.restIigæ del
af Hurland uncier tysk besættelse. Det be=,rirkeder åt mange
lei-ter ad denne vej kunne flygt+ til Tyskland, §verige og
siden til U.§.4.
Efter 2.Verdenskrlg var alle 3 bal'"i.ske lande atter
sCIvletrepu-bIikker, fcrsøE på selvstænd:-ghed blev knusl-. De
fø.l-gende qodt. 40 år foretaget, en skånselsløs russificeri.nE med
naiionalise-ring af privat ejendom, koLlektivisering,
henrett,elser, rnasse-deportaiioner (især i 1949) til Sibirien,
russertilflytning cij- inqlustri og milrtær.
Dog "rår der und.er Idhrustlc''v (1955-64i cn vis iempeise af
forholdene. Men derefter fortsatte det brut,al-e regime.
Fra

1-944

L98S folkerejening, siden Glasnost og Perestrcjka i Sovjet.
L990 uCstedtes en lettisk sutrerænitetserk]æring, og endeliq

landet uåfhæng'i ghed ?1 . I . 1991

fik

.

Nu {1998} er lander* enosmt fa-utigt, der er kanpearbejdsiøsheo
(aver 25 ft), inCustri og landbn:g er slået i stykker, +a af lanciet i-igger øde, befoi kningen er mul-iietnisk og politisk split-

tet -

hren

har vilje tii- frihed.
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