










Latviešu nacionālā fonda 

Zviedrijas nodaļu nodibināja 14. decembrī  Stokholmas  Lilienhofska namā. Šī nodaļa 

uzsāks darbību, nenogaidot centrāla orgāna nodibināšanos. Dibinātāju sapulci at-

klāja sūtnis V. Salnais, uzaicinādams nodziedāt Latvijas  valsts himnu. Pēc tam  blakus 

sūtnim par  otru  sapulces  vadītāju  ievēlēja  senatoru M. Čaksti, par  protokolistiem 

inž. Meistaru un tautsaimn. Erdmani. 

Sūtnis V. Salnais atstāstīja fonda nodaļas organizēšanas vēsturi un tās pamatam  izvēlētos principus.  Fonda 

vajadzība nobriedusi; sekmīgi darbojas līdzīgs igauņu fonds. Dibināšanas jautājums pacelts jau priekš pusotra 

gada; dedzīgi iestājies par fonda nepieciešamību kādā referātā dzejn. Andrejs Eglītis. Sūtnis 1. un 6. nov. sa-

saucis visu vietējo latv. organizāciju pārstāvjus un uzklausījis to ieskatus. Šīs  apspriedes  galīgu pozitīvu  rezultātu 

tomēr nedevušas. Atzīstot fonda vajadzību par lielu un spiedīgu, sūtnis izšķīries tā pagaidu  pārvaldi sastādīt 

nevis no organizāciju deleģētiem pārstāvjiem, bet no personāli uzaicinātām, sabiedriski pazīstamām perso-

nām — Latvijas pilsoņiem. Šai sapulcē ieradušies sastāda fonda nodaļas pirmo padomi ar pagaidu raksturu; tā 

darbosies, līdz sanāks izvēlēta padome. Diemžēl diezgan daudzi uzaicinātie, īpaši no provinces, nav ieradu-

šies; daži no viņiem apsolījuši piedalīties turpmākā darbā, daži atteikušies kādu iemeslu dēļ. Cerams, ka ap fon-

da nodaļu izdosies saistīt visus šejienes emigrantus, jo tā mērķi stāv pāri nogrupējumu interesēm. 

Diezgan garas pārrunas notika ap statūtu projekta dažiem pantiem. Fonda mērķus noformulēja šādi: 1) aizstā-

vēt latviešu tautas tiesības uz neatkarīgu demokrātisku valsti, dibinoties uz Latvijas republikas suverenitātes tiesī-

bām, kā arī uz  UNO statūtā un Atlantijas chartā izteiktajiem tautu pašnoteikšanās  principiem,  un 2) izplatīt 

pareizu informācija par Latvijas zemi, tautu un kultūru. — Fonda līdzekļi  sastādīsies no ziedojumiem, regulārām 

iemaksām utml. 

Fonda, nodaļai paredzēti orgāni — padome, valde un revīzijas komisija. Dibinātāji ir pirmā padome, kuru var 

papildināt sūtnis kā arī pati padome ar kooptāciju. Vēlākais 6 mēnešu laikā to nomainīs vienlīdzīgās, tiešās, 

aizklātās un proporcionālās vēlēšanās izvēlēta jauna padome. Vēlēšanās piedalīsies visi, kas ziedojuši fonda 

mērķiem ne mazāk kā Kr: 10.—, pirmajā pusgadā vismaz Kr: 5.—. 

Par LNF Zviedrijas nodaļas padomes priekšsēdi ievēlēja ģen. Ed. Kalniņu, viņa biedru J. Grīnu un par sekretāru  

J. Ritumu. 

Par valdes priekšnieku ievēlēja prof. A. Aizsilnieku, bet  par  valdes  locekļiem F. Cielēnu, V. Kreicbergu, . K. Zī-

vertu, M. Zīvertu, V. Fītiņu, M. Bukšu, Erdmani, inž. Vītolu. Revīzijas komisijā — K. Lasmani, J. Immeru un Brinkmani. 

Sapulcē bija 32 dalībnieki. 

Pēdīgi nolēma lūgt caur sūtni V. Salno, lai Latvijas valsts pilnvaru nesējs sūtnis K. Zariņš kopā ar valsts prezidenta 

vietnieku bīskapu J. Rancānu, pieaicinot citus mūsu diplomāt, pārstāvjus, sastādītu LNF centrālo orgānu. 



Latviešu Nacionalā  Fonda Zviedrijas nodaļas dibināšanas sapulces protokols  

   1947.g. 14, decembri, Lilienhovska zālē, Gotgatan 48, Stokholmā.11 
       I. 

   Sapulces atklāšana. 

Sapulci atklāj sūtnis V. Salnais plkst. 11,30. apsveic sapulcējušos un uzaicina nodziedāt valsts himnu. 

II. 

Sapulces vadības un protokolistu vēlēšanas. 

Par sapulces vadītāju vienbalsīgi ievel sūtni, par viņa biedri senatoru M. Čaksti un par protokolistu inž. P. Meiste-
ri. Par otrā protokolista kandidātu uzstāda agr. Ūdri, kas savu kandidatūru noņem, pamatojoties uz to, ka viņš ir 
ieradies sapulce kā Upsalas Latviešu biedrības pārstāvis un ir saistīts ar savas biedrības direktīvēm, kas var būt 
par iemeslu, ka viņš sapulci atstāj pirms tās beigām. Arī pēc sūtņa V. Salnais paskaidrojuma, ka visi sapulcēju-
šies uzskatāmi ne par savu organizāciju pārstāvjiem, bet gan vienīgi par Latvijas pilsoņiem, kas uz viņa aicināju-
mu ieradušies dibināt Nacionālo Fondu, agr. Ūdris savu atteikšanos patur spēkā. Par otru protokolistu ievēl 
mag. oec. V. Erdmani. 

Vienbalsīgi pieņem sekojošo dienas kārtību: 

1) Sapulces atklāšana. 

2) Sapulces vadības un protokolistu vēlēšanas. 

3) Ziņojums par latviešu organizāciju apspriedēs pieņemtiem fonda darbības pamatprincipiem. 

4) Fonda statūti. 

5) Padomes konstituēšanās: priekšsēdētāja, tā vietnieka un sekretāra vēlēšanas. 

6) Fonda valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.  

7) Fonda darbības plāns.  

8) Dažādi priekšlikumi: un ierosinājumi ( padomes locekļu vēlēšanas u.c). 

 Vienbalsīgi pieņem sekošu kārtības rulli:  

Sapulces vadītājs dod vārdu: 

 (1) Referentiem:  

  a) referātam - ne ilgāk kā uz 30 minūtēm 

  b) gala vārdam - ne ilgāk kā uz 10 minūtēm 

 (2) Runātājam debatēs - ne ilgāk kā 8 minūtes 

 (3)Atbildei personīgā lietā - ne ilgāk kā 3 minūtes 

III. 

Ziņojums par latviešu organizāciju apspriedē pieņemtiem  fonda darbības pamatprincipiem. 

Tā kā jautājums bija jau izšķirts iepriekšēja apspriedē, tad šo priekšlikumu vairs neapsprieda un minētais pār-
stāvis apspriedi atstāja. Visu pārējo organizāciju priekšsēži palika apspriedē un turpināja apspriest vēl citus sva- 
rīgus ar Fonda dibināšanu saistītus lēmumus. 

Vēra ņemdams organizāciju priekšsēžu apspriežu lēmumus un balstīdamies uz abās apspriedis akceptētajiem 
LNF dibināšanas sapulces komplektēšanas principiem, sūtnis izlietojis savas tiesības un iesaucis šīsdienas LNF 
Zviedrijas nodaļas dibināšanas sapulci, uzaicinādams uz to individuāli visas šādā vai tādā kārtā organizāciju 
priekšsēžu apspriedēs nosauktās un ari vēl citas latviešu sabiedrības izcilas personas no visdažādākām aprin-
dām un visdažādākiem uzskata novirzieniem. 



 

Statūti pieņemti LNF padomes 1949. gada 6. marta sēdē 



























Baltijas likteņa propagandas marka 





Brošūra izdota kopīgi ar Igauņu  

nacionālo fondu 





Mākslinieks Niklāvs Strunke 

























L.N.F. Plakāts demonstrācijā 













Vienīgā iespēja - brīvības Revolūcija 

LNFS DESMIT DARBA GADU JUBILEJAS SANĀKSME  

(Stokholmā, -be). — Latviešu nacionālā fonda Skandināvijā 10 gadu jubilejas sanāksmē 

Stokholmā 8. decembrī bija ieradies kupls skaits viesu, kā arī LNFS padomes locekļu, arī no 

attālākām Zviedrijas malām. Sanāksmi ievadīja valdes priekšsēdis Andrejs Eglītis ar uzrunu 

(skat. atsevišķi). LNFS padomes priekšsēdis Kārlis Lobe garākā runā pakavējās pie aktuāliem 

jautājumiem fonda gadadienā. Sanāksmi noslēdza prāv. O. Sakārņa vadīts īss svētbrīdis. 

LNFS jubilejas pieņemšanā tās pašas dienas vakarā piedalījās riksdaga priekšsēdis M. 

Skūglunds, riksdaga loceklis prot. E. Hostads un prof. B. Nērmanis, kas sirsnīgos vārdos patei-

cās fondam par tā darbu, mudinādami nenogurt un prasīt brīvību Latvijai. 

Fonda telpās svinīgās sēdes laikā notika trimdas latviešu grāmatu un informācijas izdevumu 

izstāde, ko iekārtoja arch. R. Legzdiņš ar dēlu Andreju. Jubilejas ievadījumā fonda vicep-

riekšsēdis Dr. V. Gintens un L. Sileniece ieradās Ziemeļu muzejā un nodeva tā direktoram G. 

Bergam fondā velti — Imantas apgāda Latviešu tautas dziesmu izdevumu. 

Plkv. K. Lobe jubilejas sarīkojumā izteica dziļu pateicību fonda valdes priekšsēdim Andrejam 

Eglītim, kura darbdiena bieži trūkumā un salā bijusi veltīta fondam, kā arī fonda dibināšanas 

iniciatoram nelaiķim sūtnim V. Salnam. Runātājs uzsvēra, ka LNFS pastāvējis un strādājis uzti-

cībā trimdas sūtībai. Skaitļi ir vajadzīgi un jāsniedz, teica K. Lobe, bet tie būtu tukši, ja tos ne-

pildītu idejas spēks. Bēgļa dvēsele vēl dzīve vērtību un piederības sfairā, bet iekārtošanās 

patvēruma zemē nes līdzi pielāgošanos, kas mazina sākotnējā vērtību spēku. Tā ir bīstama 

tendence. Krievu aristokrātijas emigrācija izplēnēja, jo tai, nebija kontakta ar jauno paaudzi 

un tās ideāliem; izplēn arī tās emigrācijas, kuru motīvs — labākas dzīves meklēšana. Tā krie-

vu emigrācija, kas tagad aug par spēku, ir padomju režīmu pieredzējusī jaunākā paaudze; 

vienīgo iespēju nākotnei tā saskata Krievijas brīvības revolūcijā. Kas esam mēs — bēgļi vai 

cīnītāji? Ja esam cīnītāji, mums jāzina, ka politika bez konsekvencēm ir tikai studiju darbs. 

Bet politiska konsekvence ne vienmēr ir karš. Mums jāapvienojas — visu apspiesto tautu mil-

joniem un to brīvībā esošajiem cīnītājiem — lai sludinātu brīvības revolūciju, lai mestu Pad. 

savienības tautās ideju par savienības sadalīšanu tautu etnogrāfiskās robežās. Šai darbā 

jāiekļaujas ikvienam, ieskaitot imigrācijas inteliģenci, zinātniekus, māksliniekus, nobeidza K. 

Lobe. 

Fondu tā jubilejā personīgi sveica daudzi Zviedrijas latviešu organizāciju vadītāji un pārstāvji, 

bet rakstiskus sveicienus ar sūtni K. Zariņu priekšgalā bija sūtījuši mūsu diplomātiskie pārstāvji 

un organizācijas visā pasaulē. Novēlējumos dominēja pārliecība, ka LNFS izvirzījies mūsu 

konkrēto atbrīvošanas darba darītāju priekšplānā, un silti jo silti vārdi bija veltīti nenogursto-

šajam fonda Darbiniekam dzejniekam Andrejam Eglītim. 













Baltijas valstu brīvības prasību aizstāvja un LNF 

atbalstītāja Birgera Nērmaņa godināšana 1963. 

gadā, nododot tēlnieka  V. Baluša darināto 

portretu bronzā. 





 

LNF padome  1967. gada 25. februārī 

Pirmajā rindā no kreisās: E. Strazdiņš, O. Freivalds,  
A. Ginters, K. Lobe, A. Ūdris, J. Andersons, P. Piķelis. 

Otrajā rindā no kreisās: J. Kaulēns, S.Boriss, L. Talters, 
D. Klāvs, R. Šmitmanis, A. Strautmanis, A. Landsma-
nis, A. Rozenbahs, R. Jansons. 

Trešajā rindā no kreisās: H. Valdmanis, L. Straubergs, 
J.Teriņš, N. Zirnis, J.A. Grinbergs, J. Rutkis. 

Augšā: nezināms 



Teivens Gēteborgas pilsētas bibliotēkai  

nodod LNF izdoto grāmatu  

Latvia. Country and people. 1969 



Demonstrācija 1969. gadā 



No kreisās: K. Lobe, N. Dzalbe, A. Strautmanis 



LNF 20 gadu jubileja 1967. gadā Stokholmā 

No kreisās: 

J. Rudzītis, A. Strautmanis, K. Lobe 

No kreisās: 

S. Boriss, J. Rudzītis, A. Strautmanis, 

N. Dzalbe, A. Ūdris, K. Lobe 





A. Eglītis, A. Landsmanis. 1970 





LNF padomes sēde. 1974 







V. Ģinters un A. Landsmanis Zviedrijas parlamentā 















LNF 30 gadu svētki Stokholmā. 1977 









O. Sakārnis, M. Grīvāns, A. Eglītis. 1977 





I. Spilners un A. Eglītis. 1980 

LNF valde. No kreisās: A. Landsmanis, A. Eglītis, A. 

Ūdris, I. Čuibe, R. Legzdiņš’. 1981 





LNF padome 1982. gadā.  

No labās:  

1. rindā:    E. Kancāns,   A.  Čuiba, 

S. Jansone, A. Ūdris,  I. Švābe,  A. 

Eglītis, R. Jansons 

2. rindā: A. Rozenbahs, S. Ozoliņš, 

M. Slokenbergs, V. Svarāns 

3. rindā:   A. Landsmanis, J.  Vikma-

nis, A. Legzdiņš 



Petras Innas foto 





1980. gads 



A. Eglītis un E. Voitkūns LNF telpās. 1985 

LNF pārstāvji  

R. Legzdiņš, A. Šalts, R. Šalta  

apsveic zviedru tēlnieku, 

kurš savulaik izkala brīvības 

statuju,  

Ragnaru Mirsmēdenu  

95. gadskārtā.  

1984 



 

Baltiešu demonstrācijas gājiens 

Stokholmā. 29.07.1985. 

Baltiešu demonstrācija Sengela laukumā. 

Stokholma. 29.07.1985. 

LNF stends Frankfurtes 

grāmatu gadatirgū. 

1985 



Baltiešu „Brīvības un Miera”kuģa 

sagaidīšana Stokholmā. 29.07. 

1985. 









LNF stends 1989. gada  

Dziesmusvētkos Helsingborgā 



Brīvību Baltijas valstīm. 

Zviedrijas labā spārna politiskās partijas uzsāka 

Pirmdienas sanāksmes, lai atbalstītu kaimiņvalstu 

prasību Sanāksmes notika katru pirmdienu Stokhol-

mā Norrmalmstrong plkst. 11.30 1991. -1992. gadā.  

No labās: Anda Eglīte, Andrejs Eglītis, Māra 

Strautmane 



Pirmdienas sanāksme. 

No labās:  

Andrejs Eglītis, Anda Eglīte, Arturs Landsmanis 

Agnis Balodis 







LNF valdes sēde 1998. gada      

16. jūnijā Stokholmā. 

No labās:  

R. Jansons, V. Vilimsons, M. 

Strautmane, A. Eglītis, G. Balode 

ANLNF padomes sēde Stokholmā 

2001. gadā. 

No labās:  

                 M. Strautmane, R. Upmale, 

H. Valdmanis, M. Karlsson-Balode,      

A. Strunke, R. Jansons, A. Rozenbahs,    

I. Meija, A. Orba, J. Zaķis 





Latvijas Kartē iezīmētas vietas, kur AELNF 

sniedzis materiālo atbalstu 



Māra Strautmane ar palīdzības sūtījumu 

Rīgas ostā 2005 



Andris Tīrums, Māra Strautmane, Inese Levāne. 2003 





LNF valdes sēde Rīgā pie Eglīša 

2001. gadā. 

No labās: 

M. Strautmane, A. Eglītis,  

O. Leitāne, R. Jansons 

ANLNF valdes sēde 2003. gadā. 

No labās: 

M. Strautmane, Z. Zvirbule, I. Meija, 

G. Balode, R. Jansons 



LNF padomes sēde Stokholmā 2005. gadā. 

No kreisās: 

J. Vikmanis, S. Jansone, M. Strautmane, R. Jansons, A. Rozenbahs,  G. Balode, A. Orbe 



LNF padome  

No labās:   P. Inna, V. Dzelzkalējs, J. Vikmanis,  

Z. Dzelzkalēja ar dēlu, G. Balode, I. Graufelde,  

M. Strautmane. 2014 



LNF padome 

No labās:  M. Strautmane,   

I. Meija, G. Balode,  

H. Valdmanis, Z. Dzelzkalēja ar 

dēlu, I. Graufelde, P. Inna. 

2013 



Māra Strautmane, saņemot Atzinības krustu. 2017 




