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8. LAPPUSE

Kreisajā pusē nezinā-
ma autora fotoattēlā re-
dzama ēka, kas pieder pie 
K. Mīlenbaha ielas 4 ap 
1955. gadu. 20. gadsimta 
sākumā šeit viss izskatījās 
citādāk. Pie K. Mīlenbaha ielas 4 
piederēja talsiniekiem pazīstamā 
«Grunska» viesnīca, kas atradās kal-
na galā, kur beidzās Lielā iela.

Pēc 1837. gada Zemesgrāmatu 
nodaļas datiem, kur minēti pilsētas 
gruntsgabali, uzzinām, ka K. Mīlen-
baha ielā 4 un 6 atrodas Pastendes 
muižas rakstveža un viesnīcnieka 
Johana Hartmaņa īpašumi. Viņš 
dzimis Pastendē ap 1778. gadu. 
1808. gadā Talsos salaulājās ar Pa-
stendes muižas ekonomi Ģertrūdi 
(dzimusi Ešenvalde) ap 1787. gadu. 
Abu ģimenē dzima bērni: meita Na-
tālija (1809), ģimenē saukta Nante, 
dēls Kārlis Fridrihs (1813) un meita 
Šarlote Marianna (1816). 1811. gadā 
J. Hartmanis vairāksolīšanā ieguvis 
Talsos dzīvojamo ēku, krogu un ēr-
berģi. Saprātīgi un ar zināmu vērie-
nu saimniekojot, viņš nopircis Talsos 
vairākus gruntsgabalus Lielajā ielā, 

tagadējā Brīvības un Mālu 
ielas rajonā. Pretī vācu 
kapsētas vārtiem Brīvības 
ielā J. Hartmanis izbū-
vēja kapliču, tajā guldot 
savu sievu Ģertrūdi, kura 

aizgāja mūžībā 1832. gada 8. au-
gustā 45 gadu vecumā. Blakus šai 
kapličai vēlāk uzcēla vēl divas, kas 
tagad aizbērtas, bet redzama tikai 
neliela daļa. Šo vietu vēl līdz mūs-
dienām dēvē par Hartmaņa kapiem. 
1833. gada rudenī J. Hartmanis sa-
laulājās otro reizi ar Šarloti Frideriki 
Šēnfeldi, Sesiles muižas pārvaldnie-
ka meitu.

J. Hartmaņa darbība nepagāja 
bez incidentiem. 1833. gadā Talsu 
pilstiesa iztiesāja prāvu, par kuru 
rakstīja T. Dzintarkalns: «Sūdzības 
iesniedzējs Talsu miera kungs (der 
Friedensrichter — miertiesnesis) fon 
Sakens, bet apsūdzētais — Talsu 
viesnīcnieks Johans Hartmanis un 
viņa meita Nante. Sūdzības iemesli: 
augstais kungs Hartmaņa viesnīcā 
netiek piederīgi apkalpots un godi-
nāts. Lietas apstākļi šādi: 19. feb-
ruārī 1833. gadā pulksten 11 dienā 

barons Sakens nosūtījis savu sulaini 
Fedoru uz viesnīcu, lai pasūtītu sa-
vam kungam brokastīs pulksten 1 
bifšteku. Viesnīcnieka meita Nante 
strupi atbildējusi, ka uz to laiku pra-
sīto nevar dabūt. Barons sūtījis sulai-
ni otru reizi, piedraudot, ja pasūtīju-
mu nepildīšot, viņš viesnīcnieku ar 
meitu iesūdzēšot tiesā par uzdevuma 
nepildīšanu. Arī pret to J. Hartmaņa 
meita neesot izturējusies ar pienā-
cīgo rātnību, pieaicinājusi tēvu un 
tam teikusi: «Tēt, Sakens vēlas bifš-
teku, ja to nedošot, sola tevi un mani 
iesūdzēt; bet kur gan mani lai citur 
sūdz kā pie tevis.» Tiesā J. Hartma-
nis paskaidro: «Viņa augstlabdzim-
tība par vēlu izdarīja pasūtījumu, jo 
mazā pilsētiņā nevar kaut kurā brīdī 
visu sadabūt. Viņa augstlabdzimtī-
ba ar ēdienu pasūtījumiem sevišķi 
nevienāds, darījis man daudz galvas 
sāpju, kā arī sarūgtinājis dažu labu 
brīdi manai nelaiķa laulātai drau-
dzenei, aizvezdams viņu nestundā uz 
kapu. Mana meita Nantiņa arī nekā 
ļauna nav domājusi, tikai izmetusi 
vienu, otru neapdomātu vārdu, ko 
viņa augstlabdzimtība par nopietni 

uztvēris…» Tikai septītajā sēdē šajā 
lietā tiesa taisa lēmumu: Talsu vies-
nīcnieks Johans Hartmanis un viņa 
meita Natālija Hartmane attaisnoti. 
Motivējums: nav tāda likuma, kas 
viesnīcnieku piespiestu izpildīt jeb-
kura prasības ēdienu un dzērienu 
pasniegšanas ziņā; var būt neizpil-
dāmas prasības kā šajā gadījumā. 
Viesnīcnieka meitu arī attaisno par 
Sakena titula un šķiras neievēroša-
nu. Runājot ar trešo personu, varot 
atlaist šos atribūtus.»

Pēc J. Hartmaņa nāves 1846. gada 
18. novembrī ēku pārņēma Er-
nests Grunskis (Grunskij) (1824), 
Nurmuižas barona Otto fon Firksa 
(1830—1908) ilggadējais pavārs. Pēc 
E. Grunska nāves viesnīcu vadīja tir-
gotājs Ansis Dunkels (1860). Ēkas 
pēdējais īpašnieks bija skolotājs Fricis 
Cirķelis. 1905. gada 5. decembrī die-
nas laikā nodega viss lielais viesnīcas 
nams, ko aizdedzināja soda ekspedī-
cijas dragūni. T. Dzintarkalns rakstīja: 
«Pretim Lielās ielas galam redzams it 
kā laukums, kur pa piektdienām uz-
brauc arī tirdzinieki, kuri uz leju ne-
vēlas braukt vai tur vairs nav telpas, 

kā arī cerē, ka še varēs savas mantas 
pārdot. Te ir vezumi gan ar labību, 
sienu, sivēniem, āboliem u.t.t. Tagad 
vieta izbruģēta akmeņiem, tik gar 
pretējo malu stiepjas gara ēka, ko ze-
mes gabala īpašnieki (žīdi M. Bergers 
un J. Jeruhmanovs) uzcēla peļņas no-
lūkā, jo tur ierīkoja daudz mazu telpu. 
(Šī ēka redzama kreisās puses fotoat-
tēlā — I. T.). Uz laukuma sabrauks 
laucinieki, bet ēkā būs mazi veikaliņi, 
kas tirgosies un dos cēlājiem labu īres 
naudu. Tomēr šimbrīžam visi veikali 
(ap 20) tukši. Priekškara gados daži 
bija aizņemti (2—3, ne vairāk), uz 
stūra Bergers bija ierīkojis ķinīti. Pēc 
Pirmā pasaules kara uz stūra atradās 
Latviešu ekonomiskās sabiedrības 
Talsu nodaļas veikals, kur vadītājs bija 
Jēkabs Glūda (1873). Bet biedrība 
1929. gadā bankrotēja. J. Glūda pat 
iekrita ar draudzības vekseļiem, kas 
tagad, ļoti taupīgi dzīvojot, pamazām 
dzēšas.»

Tagad šajā ēkā izvietojas SIA 
«Nārone» 2. veikals un kafejnīca 
«Stūrītis».

Imants Tamsons
Talsos
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Elīna Lāce

Vakar Talsu bērnu bibliotēkā 
plašs skolēnu pulks tikās ar Lat-
vijas Radio 1 žurnālisti un rai-
dījuma «Zināmais nezināmajā» 
producenti Paulu Gulbinsku un 
fotogrāfu Gintu Ivuškānu. Stāstī-
jums par Ziemeļvalstīs piedzīvoto 
bija interesantas ģeogrāfijas (un 
ne tikai!) mācību stundas vērts.

P. Gulbinska atzina — tā kā pati 
nāk no Gulbenes, kurā viss ir plakans, 
Talsu reljefu viņa uztverot kā diezgan 
lielu eksotiku. Tūlīt gan viešņa deva 
iespēju ieskatīties daudz iespaidīgākā 
Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dā-
nijas un Islandes eksotikā. Viņas stās-
tījumu veidoja atsevišķi fakti par šīm 
valstīm. Turpinājumā — daļa no tiem.

* «Islande ir ledāju un uguns 
zeme. Tur ir ledāji, okeāns, pie 
tam — ļoti skarbs okeāns, vulkāni. 
Savukārt, ja kādreiz gribat doties uz 
Ziemeļvalstīm vērot ziemeļblāzmu, 
īstā vieta būs gan Islande, gan Nor-
vēģija, gan Zviedrija, jo tur ziemeļ-
blāzmu tiešām var redzēt gandrīz 
katru vakaru!»

* «Aiz polārā loka pusgadu bur-
tiski ir tumšs, saulīte uzlec ap 10.00 
vai 11.00, ir garš, garš saullēkts, ap 
14.00 vai 15.00 saulīte noriet un ie-
stājas piķa melna tumsa! Vasarā, po-
lārajā dienā, piedzīvojām pretējo — 
divos naktī vēl bija krēsla.»

* «Islandē nav koku! Ir tāds 
joks — ja gribi redzēt, kas Islandē ir 
aiz meža, piecelies stāvus!» Izrādās, 
daļu koku savulaik izcirtuši cilvēki, 
bet atlikušo daļu nogāzuši Atlantijas 
okeāna vēji. Šobrīd tur ir cilvēki, kuri 

Skolēnus uzrunā žurnāliste Paula Gulbinska.
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par savu misiju uzskata valsts apstā-
dīšanu ar mežiem.

* «Pirms norvēģi tika pie naftas, 
viņi bija diezgan trūcīgi zemnieki, 
kurus sirsnīgi apsmēja kaimiņi zvied-
ri — vēl joprojām ir anekdotes par 
norvēģu un zviedru attiecībām.»

* «Ja skandināvi streiko, tad dara 
to pamatīgi! Piemēram, Norvēģijā 
vilciena strādnieki bija neapmierinā-
ti ar to, ka jaunie strādnieki nāk ar 
sliktākām zināšanām, zemāku kvali-
fikāciju nekā viņi, un tāpēc streikoja! 
Par ko mēs streikojam — par zemām 
algām, pensijām…»

* Islandē mīt vien aptuveni 
300 000 cilvēku, toties vasarās uz 
katru islandieti ierodas pieci līdz 
septiņi tūristi. Tā kā iekšzemē ceļu 
nav, glābējiem nekad darba netrūkst, 
glābjot pārgalvīgos tūristus, kuri pat-
vaļīgi šķērso upes un lavas laukus, un 
ne jau vienmēr glābšanas operācijas 
beidzas veiksmīgi. Kāds tūrists, pie-
mēram, nolēmis uztaisīt pašbildi pie 
Atlantijas okeāna, bet milzīgs vilnis 
viņu ieskalojis okeānā… «Šī ir zeme, 
kur jābūt ārkārtīgi uzmanīgam! 
Mums piekodināja arī neiet krūmos, 

kā esam pieraduši to darīt, jo lavas 
laukā starp kukuržņiem var būt bed-
res, kurās var iestigt.»

* «Islandē vienā dienā var būt 
četri gadalaiki! Pamatīgas problēmas 
rada vulkāni, jo no pelniem jātīra 
jumti, ēkas. Iznomājām auto, un pir-
majā dienā no nomas saņēmām ziņu, 
lai šodien nebraucam uz dienvidu 
krastu, jo gaidāma pelnu vētra! Tad 
tu sēdi un domā — okei, tu esi valstī, 
kurā ir nevis vienkārši vētra vai snie-
ga vētra, bet pelnu vētra!»

* «Interesanti, ka islandieši mīl 
savus vulkānus! Kad notiek vulkāna 
izvirdums, viņi brauc skatīties! Viena 
filipīniešu sieviete teica: «Jūs, islan-
dieši, esat pilnīgi traki! Kad Filipīnās 
izvirst vulkāns, cilvēki bēg, bet islan-
dieši skrien pie vulkāna!» Viņi vul-
kānus ir arī personificējuši, sauc uz 
«tu» un nesaka «vulkāns izvirst», bet 
gan, piemēram, «Katla nāk!»»

* Ziemeļvalstu iedzīvotājiem esot 
raksturīga produktīva aktivitāte. «Ja 
ir kāda problēma, viņi nevis lamā 
valsti, kaimiņu vai skolotāju, bet iet 
un meklē risinājumu.»

* Laimīgākās valsts indekss atkal 

un atkal liecina, ka laimīgākās val-
stis ir tieši Ziemeļvalstis! «Viesojā-
mies institūtā, kurā pēta faktorus, 
kas cilvēkiem ļauj justies laimīgiem. 
Izrādās, laimi rada ne tikai nauda. 
Laime ir tad, kad vari neaizslēgt au-
tomašīnas durvis, jo zini, ka tevi ne-
apzags; kad vari atstāt mazuli ratos 

pie veikala, jo zini, ka ar viņu viss būs 
kārtībā. Laime ir uzticēšanās, zinot, 
ka otrs tevi nepiekrāps, nepievils! 
Mums ir ierasti vakarā, kad ieslē-
dzam gaismu, tūlīt aizvērt aizkarus, 
bet Norvēģijā to nedara. Viņiem nav 
ko slēpt! Visiem viss ir vienāds!» sa-
līdzināja P. Gulbinska.

Ziemeļvalstis — kontrastu un laimīgu cilvēku pilnas


