
Riga - Lettlands huvudstad

Riga är tveklöst en stad som skall upplevas under sommarhalvåret när uteserveringar och ölträdgårdar är 
öppna. Då har Riga en öppenhet och lättillgänglighet med mycket charm. Under vinterhalvåret med kalla 
vindar och dålig snöskottning kräver det mer av dig som tillfällig besökare. Men även vintertid finns det 
anledning att besöka Riga, framförallt för dess rika kultur med opera, konserter, cirkus mm. 

Riga är Baltikums största stad. Gamla staden är upptagen på Unescos världsarvslista och dessutom finns 
det massor av vackra hus i jugendstil. Två orsaker, varför mängder av turister söker sig hit. 

Kort om Rigas historia

Lettlands och Rigas historia är komplicerad. Något som kanske beror på dess strategiska handelsläge längs 
floden Daugava, någon mil in från Östersjön. Lettland brukar indelas i fyra territorier efter de gamla baltiska 
folken. Livland, Kurland, Semgallen och Lettgallen. Dessa folk idkade en livlig handel långt bort i alla 
väderstreck. Tyska korsfarare fick påvens ”uppdrag” att kristna dessa hedningar och år 1201 valde korstågets 
biskop Albert von Buxhövden att anlägga en borg i Riga. Detta räknas som Rigas grundande. Och därmed 
inleddes egentligen den ockupation som varat fram till för ca 20 år sedan, med ett knappt 20-årigt avbrott i 
början på 1900-talet.

Den ursprungliga borgen förstördes under olika stridigheter och så småningom byggdes en ny borg upp 
som idag är Rigas slott och presidentens officiella residens. Riga anslöt sig till Hansan och i Gamla staden 
finns det gott om tyska handelshus med sina typiska trappgavlar.

År 1522 kom Luthers reformation till Riga och vann stor spridning. Gustav II Adolf erövrade staden 1621 
och Riga blev den största staden i Sverige. Ett Sverige som då omfattade större delen av nuvarande 
Skandinavien, Lettland, Estland och delar av Polen och Tyskland. Ibland kan man stöta på ” det var bättre 
under den goda svenska tiden”. Ryssland återerövrade Riga 1710.

Rigas slott och presidentens residens med floden Daugava i förgrunden
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Under senare delen av 1800-talet var Riga Rysslands 3:e största hamnstad. Under den här tiden expanderade 
staden, rikedomen växte, alla de fantastiska jugendhusen byggdes och den gamla ringmuren revs (idag finns 
bara några få stumpar kvar). Under den här tiden skedde också ett nationellt uppvaknande, lettiska tidningar 
gavs ut, den första sångarfestivalen ägde rum 1873.

I slutet av år 1918 förklarade en kongress av lettiska intellektuella Lettland för självständigt. Upproret slogs 
ner men under 1920 skrevs ett fredstraktat med Ryssland och Lettland fick sin första självständighetsperiod. 
Fortfarande räknas självständighetsförklaringen 18 november 1918 som Lettlands nationaldag.

Perioden tog slut 1939 med en Sovjetisk invasion, 1940 anföll nazityskland och erövrade landet. 1944 
återerövrade Sovjetunionen Lettland och landet förblev sovjetisk fram till den baltiska frihetsvågen som 
manifesterade sin kamp med den mänskliga kedjan av ca 2 miljoner balter mellan Tallin-Riga-Vilnius.

Hösten 1991 var Lettland fri då Sovjetunionen erkände Lettland som en egen fri stat. Som 
självständighetsdag räknas den 21 augusti 1991.

Svarthuvudenas hus

Under Hansatiden växte en mängd 
gillen fram i staden. Ett av dessa 
var för ogifta handelsmän och 
gillet blev känt för sina vilda 
fester. Huset ligger vid 
Rådhustorget och är pietetsfullt 
återuppbyggt. Det totalbombades 
under kriget. Här har tonsättare 
som Richard Wagner och Franz 
Liszt spelat i konsertsalen. 

Det högra av de två trappgavelhusen är Svarthuvudenas hus, i det vänstra 
huset, Schwabhuset, ligger Rigas största turistbyrå.

Semesterindex

Forex ger regelbundet ut ett semesterindex som visar olika länders prisnivå. Detta är mätt på ett 50-tal varor 
och tjänster i resp. land som jag som turist använder. Sverige har index 100. Lägre index = billigare, högre = 
dyrare än här hemma.

Forex semesterindex 2011 (ett urval)
Thailand 47
Polen 49
Tjeckien 51
Estland 54
Litauen 55
Lettland 65
Turkiet 69
Spanien 71
Tyskland 73
Grekland 80
Danmark 103
Norge 119

Semesterindexet kan göra att man förleds att tro att det är 
billigt i Lettland men det är det inte hela sanningen. Mat, 
taxi, hotellrum är det bra priser på, men skall du handla 
kläder, mat och betala hyra är det inte alls låga priser. 
Riga är inte ett paradis för den som är sugen på shopping. 
Det finns gott om bra varor, och bra kvaliteter men 
prisnivån är nästan alltid som hemma i Sverige.

Detta gör att man undrar hur letterna har råd att leva. 
Finanskrisen under 2008 och framåt gör att en bra lön 
ligger på ca 10.000 SEK/månad. 

Lettland har tagit på sig ett tungt ansvar att skära ner på
statens utgifter för att få ordning och reda på finanserna 
och det börjar nu löna sig. Landets finanser är i ett bättre 
skick än många av de krisande ekonomierna vi ser i andra 
länder.



Att resa till Riga

Fakta (2010):

Antal invånare i Lettland 2.231.503
Antal invånare i Riga 706.413
Etniska grupper i Lettland

Letter 58%
Ryssar 30%

Religion i Lettland
Lutheraner 20%
Ortodoxa 15%
Katoliker 23%

Lettlands högsta punkt 312 m hög
Total kustlinje 50 mil

För oss svenskar är flyg eller båt de enklaste alternativen. 

Air Baltic är Lettlands eget flygbolag som framgångsrikt bygger upp sin flygplansflotta och Riga blir alltmer 
ett nav på resor mellan väst- och östeuropa. Bolaget blir alltmer likt lågprisbolag, typ Ryanair. Jag har träffat 
många svenska resenärer som valt att flyga med dem ut i världen via Riga p.g.a. priset. SAS har ett 
samarbete med Air Baltic och flyg går mellan Stockholm/Arlanda och Riga. Det kan vara klokt att kolla 
priset på vad det kostar att flyga med en SAS-biljett istället för en Air Baltic biljett. Med SAS biljett får du 
högre bagagevikt, inte lika dyrt att betala övervikt, smidigare att checka in mm. Ryanair flyger till Riga från 
Stockholm/Skavsta. Taxi från flygplatsen in till centrum kostar 9 Lat (fast taxa). Jag brukar åka med Air 
Baltics gröna taxibilar eller de tomatröda bilarna.

Rederiet SiljaTallink har daglig förbindelse 
mellan Stockholm och Riga med två båtar. 
Båtarna är både för kryssningsresenärer 
och för bilar/fraktgods. Båtarna är inte de 
fräschaste av Östersjöns alla färjor men ett 
prisvärt alternativ till flyget. Rederiet har 
dessutom ett alldeles nytt och fint hotell 
centralt i Riga, nära järnvägsstationen, 
Gamla staden och saluhallarna.

Under sommaren går dessutom ytterligare 
några rederier på kryssning till Riga.

Eftersom Riga ligger ca 45 min med båt 
uppströms floden Daugava så får man från 
båten en ganska trist inledning på sitt besök. 
Enorma industriområden, jättelika 
kolupplag och förgrenade hamnbassänger 
ger sammantaget både ett slitet och skitigt 
intryck. Båtarna lägger till centralt i staden, 
strax norr om Rigas Slott och bron Vansu. 
Vilket innebär att om man bara är där över 
dagen så är det bara att sätta joggingskorna 
på fötterna och promenera in i gamla staden.

Bron Vansu går över den ca 500 meter breda floden Daugava. 
Till vänster i bild, på bortre stranden lägger SiljaTallink båtarna 
till. Till höger om bron syns Rigas slott



Värt att se och göra i Riga

Centrala delarna av Riga, dvs. Gamla staden, de närmaste parkområdena och kvarteren med alla 
jugendhusen är relativt väl renoverade. Det är vackert, pittoreskt, gott om små och stora affärer, 
hantverksstånd och aldrig långt till mat och öl. Under sommaren finns det uteserveringar överallt. 

Bortom dessa mer centrala delar av Riga så breder det ut sig en oändlig mängd med betydligt mer slitna 
bostadskvarter och industriområden. Här och där uppblandat med nyare bebyggelse. Sevärdheterna blir allt 
färre och det är så långt att taxi, buss eller spårvagn rekommenderas. Mina 12 tips är valda så att det är 
gångavstånd till allting. Förse dig med en karta – brukar finnas på båten eller på Rigas flygplats, annars får 
du ta dig till turistbyrån bredvid Svarthuvudenas hus (Rådhustorget).

Tips 1

Gå vilse i Gamla staden! Strosa runt i den nästan helt bilfria staden, leta dig in bland gränder, titta på
resterna från den gamla Hansastaden, de vackert målade husfasaderna, de slitna kullerstenarna, 
hantverksstånden, stanna och tag en öl/ett glas vin på någon servering. Eller våga dig på nationaldrycken 
Riga Balzam. En örtlikör som är svart/brun till färgen. Stark och gjord på ett 40-tal örter. Påminner om 
Jägermeister och Gammel dansk. Be gärna att få den som drink med grapefruktjuice. Den säljs på bruna eller 
svarta lerkrus. Kul souvenir att köpa med hem. Jag använder den enbart till att bota förkylning.

Gatan Januiela, som leder upp till Domkykotorget

Tips 2

Strax norr om Domkyrkotorget ligger gatan 
Maza Pils Iela. Där finner du Rigas äldsta 
bostadshus. ”Tre bröder”. Det på nr 17 (det 
vita till höger) är från 1400-talet. De små
fönsterna beror på, att på den tiden var det 
skatt på fönster. Ju större, dess mer skatt.

Det gula byggdes i mitten av 1600-talet och 
där finns ett arkitekturmuseum. Det gröna 
byggdes lite senare.



Tips 3

”Svenskporten”. Den gamla stadsmur som omgav 
Riga under Hansatiden revs under 1800-talet. Kvar 
finns nästan bara en bit längs gatan Torna iela som 
ligger längst norr ut i Gamla staden, några kvarter 
norr om ”Tre Bröder”. Den enda kvarvarande porten 
genom ringmuren har kallats för ”Svenskporten”
därför att Gustav II Adolf hade en del av sitt 
militärläger strax utanför.

Ovanför porten bodde Rigas bödel och i 
historieboken kan man läsa att han la ut en röd ros 
på fönsterblecket de dagar han hade arbete att utföra. 
Där nu pelargonerna blommar.

Kolla in gränderna på sidan om porten, Smala, 
charmiga och vindlande.

”Svenskporten”

Tips 4

Lettlands occupationsmuseum ligger vid 
Rådhustorget, granne med Svarthuvudenas 
hus. En förfärligt ful koloss, byggd under den 
sovjetiska occupationen. Ett museum som 
skildrar Lettlands långa occupationstid av 
såväl Sovjet som Nazityskland. Museet ger 
en skrämmande inblick i vad som skedde i 
vårt grannland under 1900-talet.

Som svensk är jag inte särskilt stolt att läsa 
om Baltutlämningen och vad som skedde 
med de letter som flydde till Sverige och som 
senare återfördes av svenska myndigheter 
tillbaka till Sovjet.

Gratis entré, men ge gärna en frivillig gåva i 
”sparbössan”.

Tips 5

Från Rådhustorget, håll till höger 
uppför den lilla backen mot Peters-
kyrkan. Bakom kyrkan, längs 
gatan Skjunu iela, brukar det vara 
fullt av hantverksstånd. Det finns 
gott om fler hantverksstånd på
flera av Rigas torg. 

Mina kollegor på jobbet i Riga 
brukade säga att om du vill köpa 
bärnsten så gå till en etablerad 
butik. Det är svårt att se skillnad på
falsk och äkta bärnsten och 
prisskillnaden är inte så stor. 
Likaså kan det var lättare att få tag 
på lite modernare stil på smyckena 
i butikerna.



Tips 6

Gå ut ur Gamla staden österut och promenera i den stora park som skiljer den gamla delen från den nyare 
med all sin jugendbebyggelse. Genom parken flyter den grävda kanalen med en mängd broar. Det är vackert 
och rofyllt och en del att titta på som:

I den södra delen av parken ser du Rigas vita 
operahus. Fantastiskt vackert på både ut- och 
insida. Ger föreställningar under ”vinterhalvåret”
oftast torsdag - söndag.

Mitt i parken reser sig frihetsmonumentet 42 m 
upp i luften. Byggt 1935 och kallas för ”Milda”.

Strax norr om ”Milda” på västra sidan av kanalen 
hittar du en (av flera broar) med mängder av 
hänglås. Det tillhör ”bröllopstraditionen” att rista 
in sina namn, låsa fast låset och slänga nyckeln i 
vattnet.

Du kan åka på rundtur med små båtar på kanalen 
och ut i floden Daugava och tillbaka in i kanalen. 
Det finns flera stopp efter vägen om du vill hoppa 
iland ett tag.

Rigas operahus

Bröllopsbron Frihetsmonumentet

Kanalen med sina sightseeing båtar
Romantisk roddtur på kanalen



Tips 7

Från frihetsmonumentet fortsätter du ett kvarter ytterligare mot öster. Rakt framför dig i parken ser du den 
stora Rysk-Ortodoxa kyrkan. Den har renoverats under många år och börjar nu bli färdig. Är lite annorlunda 
mot våra lutherska kyrkor här hemma med mängder av målningar, ikoner och guldförgyllningar.

Snett upp till höger ligger blomstergatan, Terbatas iela. Här är det försäljning av blommor 24 tim/dygn, året 
runt. Letterna har en speciell förkärlek till blommor. Det är blommor i alla sammanhang. Högtidsdagar, 
grattis till en bra arbetsprestation, som tröst, som glädje.

Rysk-Ortodoxa kyrkan i Esplanad parken Mängder av blommor efter blomstergatan

Tips 8

Fortsätt förbi Rysk-Ortodoxa kyrkan, tag till vänster (norrut) på gatan, Elisabetes iela. Du ser Hotell 
Radisson Blu, Hotel Latvia i korsningen. Ett fult hotell, som inte är mycket att ha utöver att högst upp ligger 
en skybar med en fantastisk utsikt över Gamla staden. Fortsätt efter Elisabetes gatan tills parken tar slut, 
korsa Valdemar iela och nu är du inne i de mest omtalade jugendkvarteren. 

Kvarteren runt om är fyllda 
med vackra byggnader från 
jugendtiden – slutet 1800-tal 
till början av 1900-tal. Här 
finns gott om ambassader 
inrymda i många av 
byggnaderna. Gott om bra 
restauranger, dock till högre 
priser än i andra delar av 
Riga. Strax öster om 
Elisabetes kan du på kartan 
finna Alberta gatan. En av de 
gator som omnämns som den 
förnämsta av 
jugendbyggnader.

Ett av alla vackra jugendhus



Tips 9

Saluhallarna måste man bara se och uppleva. Det är troligen det största marknadsområde du någonsin sett. 
Marknadsområdet består av fem stycken hangarer, där det tidigare förvarades zeppelinare, samt 
markområdena runt omkring. En hangar med bara kött, en med fisk, en med ost och mejeriprodukter, en 
med…..

Jag tycker att marknadstorg och saluhallar ger en kompletterande bild av hur det står till i ett land. Här är det 
trångt, fullt med folk, det doftar, det granskas och värderas. I alla de fina affärerna i centrum är det långt 
mellan kunderna. Marknaden är öppen alla dagar men det är bra att besöka den på förmiddagen. Turistbyrån 
varnar för ficktjuvar, så tänk er för och alla kanske inte uppskattar att bli fotograferade.

Marknadsområdet ligger söder om Gamla staden och parken med kanalen. Strax bakom järnvägsstationen.

Tips 10 = Vintertips

Riga i vinterskrud är en stad som kräver mer av dig som besökare. Det är kallt, mörkt, blåsigt och 
snöskottningen är högst varierande. Men visst finns det saker att uppleva. Framförallt olika evenemang som 
ishockey, gå på orgelkonserter i Domkyrkan, besöka Operan och ganska ofta finns det olika konserter av 
stora artister i Kongresscentrum.

Floden Daugava ligger istäckt, spåren efter pimpelfiskarna syns och i bakgrunden Gamla staden



Rigas julmarknad på Domkyrkotorget Hantverksbodar på julmarknaden

Riga i vinterskrud

I Sverige läser vi ofta om att åka till Tallinn och gå på julmarknaden i den Gamla staden. Och visst är det 
jättefint där, men julmarknaden i Riga är mer varierad vad gäller de olika bodarnas innehåll.

Laimaklockan. Den välkända mötesplatsen för 
Rigabor. Ligger strax bredvid Frihetsmonumentet.

Hotel Latvia. Längst upp i hotellet finns en 
skybar med utsikt över hela Riga.

Rigaborna är omåttligt stolta över sin opera! Och med 
all rätt. Det är glittrigt och flärdfullt. Även om du inte är 
operaintresserad är det värt ett besök. Biljettpriserna är 
låga, kvaliten hög (säger kritikerna) och du blir en 
upplevelse rikare. I pauserna kan du handla lokal 
champagne och bakverk i barerna. 



Tips 11 = Festivaler

I Riga och runtom i Lettland finns det gott om olika 
festivaler. Jag har sett två festivaler i Riga.

Lettlands ölfestival genomfördes en helg i Riga längs med 
Torna gatan i norra änden av Gamla staden och 
näraliggande gränder. Gott om öl att köpa och testa från 
lokala bryggerier. Uppträdanden, mat, musik m.m.  Vi såg 
bl. a. en kul variant på potatischips. En tvättad potatis fästes 
på en stång och skars upp som en dragspelsbälg, friterades 
och kryddades. Mycket gott! Mycket folk!

I Vermanesparken hölls en barn- och ungdomsfestival med 
massor av folk. Lekar, uppträdanden, sång, musik. Massor 
av glädje, massor av glada barn och stolta föräldrar.

Kan du – så kolla in vilka festivaler som ligger inom tiden 
för din resa. Kan bli en extra dimension.

Öl, öl och mera öl från en mängd olika bryggerier.

En kul och god variant på potatischips.Alla åldrar njöt av festivalen i Vermanesparken.

Tips 12 = Foto och konst

Baltikum har en bra tradition vad gäller foto. Konst är jag inte lika bra på. Jag har varit på Lettlands 
konstmuseum, dess lokal Arsenalen, som ligger på Tornagatan, närmast floden, och tittat på fotoutställningar 
ett par gånger. Bra och spännande. På deras hemsida www.lnmm.lv finns presentationer av uställningar. 
Tyvärr bara på lettiska men rätt bra illustrerad, så man får en bra  idé över de olika utställningarnas innehåll. 
Det gäller även den stora byggnad på Valdemara gatan som är själva huvudmuseet.

Galleri Birkenfelds är kanske Lettlands största vad gäller foto (www.birkenfelds.lv, bra hemsida med 
engelsk text.. Bra bilder till ganska bra priser. Ligger på en tvärgata till Elisabete, långt norrut. Granne ligger 
ett konstgalleri.

Några praktiska tips

Hotell

Jag har oftast sovit på Hotel Valdemars. www.valdemars.lv Ett tre-stjärnigt hotell med familjekänsla. Ingår i 
Choice Hotell kedjan. En fördel med hotellet är att det ingår en gratis middag på kvällen. Vanlig rejäl 
husmanskost. Har varit skönt ibland att slippa gå ut och jaga restauranger, inte minst under vinterhalvåret.
Ett annat bra hotell är Radisson Blu, Elisabete. Hotellet ligger på Elisabete gatan. Nära blomstergatan. Det 
finns fyra Radisson Blu hotell i Riga. Det här är bäst. Hotell Latvia i samma kedja avråder jag från.



Restauranger

Det finns massor av restauranger och barer i Riga. Och i alla smakriktningar. 

I jugendområdet (kvarteren längs Elisabete gatan och norr om Valdemara gatan) ligger många bra ställen.
En bra italiensk restaurang med kvarterskrogskänsla är Rossini www.rossini.lv. Ligger i källaren på ett 
jugendhus, granne med svenska ambassaden. Lite långsam servering. Kräver nästan alltid 
bordsbeställning.

En annan bra italienare är nyöppnade Ottela www.ottella.lv. Samma ägare som till Rossini, ligger bara ett 
kvarter bort. Bra mat, rejäla portioner, lite luftigare mellan borden.

Efter Elisabete gatan, något/några kvarter norr om Valdemars gatan ligger Den Flygande Grodan. 
www.flying-frog.lv. Ett rejält och rustikt matställe. Bra öl!  Bra priser.

Vincents Restorans, www.restoras.lv är en riktigt finkrog. Suverän mat, miljö och service. Du kan äta här 
till ungefär svenska priser, men se upp. En del maträtter är mycket dyra, en del inte prissatta, framförallt 
kött. Så kolla med kyparen ordentligt. Ligger långt norrut på Elisabete gatan.

Öster om Elisabete gatan
Strax söder om Hotell Latvia på Dzirnavu gatan ligger ett riktigt köptempel i bästa NK stil. Längst upp på
taket ligger en jättestor uteservering. Häftig miljö, rimliga priser och en härlig utsikt över takåsarna. 
Vackert väder krävs, men då är det både osannolikt och helt lysande. 

Carlstons www.charlestons.lv är en mer genuin lettisk fin restaurang. Ägaren och kocken har ett populärt 
matlagningsprogram i TV. Bra mat på ”enklare” råvaror. Trevlig lokal, bra betjäning och bra priser. Gott 
mörkt öl!

Gamla staden
I gamla staden finns det restauranger överallt. Gillar du italienska matställen (som jag) är 
www.delpopolo.lv på Jana gatan (strax bakom Peterskyrkan) ett utmärkt val. Lite små portioner men har 
belgiska klosterölet Leffe Blond som fatöl!

Husmanskost
Lido är en lettisk restaurangkedja med husmanskost som finns på flera platser i Riga. Bl.a. nära Hotell 
Elisabete och nära Domkyrkotorget. Man plockar till sig den mat man önskar och betalar i kassan. Man 
betalar för varje del. Mycket prisvärt och oftast väldigt gott, inte minst deras soppor.

Valuta

Lettlands valuta heter Lats, och småpengarna Santime. Det går 100 
Santimi på en Lats. 1 Lats är ca 14 svenska kronor.

Taxi

Red Cab är det taxibolag jag oftast använt. Tomatröda fräscha bilar. Tel
+371 8383

Mer info

Turistguider
•Berlitz har en guide för Riga. Litet format, fullproppad med fakta samt 
en hel del praktiska tips.
•Första klass reseguider har en för alla tre Baltiska länderna. Inte lika 
mycket fakta om Riga men med ett modernare snitt.
Hemsidor
•Vi har skrivit en reseberättelse om bilresa i Baltikum där några sidor 
om Riga ingår, bl. a. om Jurmala. Finns på denna hemsida.
•http://www.inyourpocket.com/latvia/riga
•Vi bilägare har flera reportage om Baltikum och Riga 
http://www.vibilagare.se/resereportage
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