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Elīna Lāce
No 12. līdz 14. oktobrim Kurzemē apmeklētājiem durvis vērs
industriālā mantojuma objekti
arī Talsu un Dundagas novadā.

Mairita Balode

Ar industriālo mantojumu tiek
saprastas vēstures liecības par to,
kāda bijusi dzīve pirms vairākiem
gadsimtiem. Industriālā mantojuma nedēļas nogales Kurzemes tūrē
visas trīs dienas no 10.00 līdz 16.00
atvērta būs Šlīteres bāka — otra
vecākā navigācijas būve Latvijā.
Uzkāpjot bākas piektajā stāvā, iespējams nonākt nepilnu 100 metru augstumā virs jūras līmeņa un
skaidrā laikā redzēt pat Sirves bākas torni Sāmsalā.
Visas trīs dienas apmeklētājiem
pieejamas būs arī Valdgales dzirnavas, kuras kā laukakmens vējdzirnavas tika uzceltas ap 1868. gadu,
bet otro elpu ieguva pēc 2000. gada,
kad nonāca kolorītā itāļa Džuzepes
Rikardi īpašumā. Saimnieka vadībā
dzirnavās iespējams apskatīt romantiskā lauku stilā iekārtoto virtuvi, guļamistabas, viesistabu, kabinetu un
vannasistabu, kā arī redzēt oriģinālo
pacēlāju, kas ļauj starp stāviem pārvietot dažādas mantas.
Sestdien un svētdien no 10.00 līdz
15.00 iespējams apmeklēt arī Pāces
vilnas fabriku, pie reizes ar atlaidi iegādājoties fabrikas produkciju.

Filma ir personisks rakstnieces
Gundegas Repšes stāsts par mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru,
ieslodzīto un nonkonformistu Latvijas vēstures līkločos — Kurtu Fridrihsonu.
«Kā brēcošs kontrasts padomju
dzīves īstenībai bija šarms un vieglums, ko K. Fridrihsons nesa sev līdzi no pirmskara civilizētās Eiropas
un brīvās, pazaudētās Latvijas. Viņš
bija paraugs un iedvesmas impulss
daudziem cilvēkiem, kuru garīgā pasaule negribēja pieņemt pastāvošo
sistēmu,» bilst filmas scenārija autore Gundega Repše.
Filma par Kurtu Fridrihsonu tapusi trīs gadu garumā — no 2015. līdz
2018. gada septembrim. Filmēts septiņās valstīs, Francijā pat divas reizes.

Kurta Fridrihsona lomā — Valmieras drāmas teātra aktieris
Tālivaldis Lasmanis.
Publicitātes foto

Kreisajā pusē Leona
Dinsberga fotoattēlā redzama Talsu patērētāju
biedrības bufete Fabrikas
ielā ap 1974. gadu. Vēlāk tai deva nosaukumu
«Līdaciņa». Pievēršoties pilsētas
vēsturei, jāatceras, ka Pilsētas dārza nogāzē, kur tagad piemineklis
«Koklētājs», «(..) kādreiz bijis plašāks neapbūvēts gabals zemes. Še
ap 1890. gadu Aršīntāls (īstajā vārdā
Icigs Tāls, kurš tirgojās ar drēbēm,
audumiem un rotas lietām — gredzeniem, brošām, ķēdēm utt. Tajā
laikā audumus mērīja aršinās — viena aršina ir 0,711 metri, no tā cēlusies šī iesauka), sāka celt sērkociņu
fabriku, bet lieta drīzi apklusa, tālāki par šķūni viņš netika. Pēdējā laikā
ietaisīts it kā ceļš gar lejas pusi: te
reizi jānākot ielai, bet tagad tas ļoti
dubļains. Daži malēji brauc pa šo
ceļu, jo Majors bija ierīkojis arī malšanu,» raksta T. Dzintarkalns.
Kreisajā pusē redzama divstāvu dzīvojamā ēka, kas šodien pie-

der pie Fabrikas ielas 21.
Vecākās paaudzes talsiniekiem tā atpazīstama
kā Eižena Majora vilnas
kāršanas un vērpšanas
fabrika. 1913. gadā Talsu
Pirmajā almanahā publicētā reklāma vēsta: «E. Majora Talsos tvaika
vilnas kārstuve un vērptuve pēdējā
laikā ievērojami paplašināta ar jaunākās konstrukcijas mašīnām, kāpēc
iespējams visus uzdevumus izpildīt
visīsākā laikā un uz krietnāko. Fabrika pieņem: vilnu kāršanai, vērpšanai un šķeterēšanai. Lupatas plucināšanai un kāršanai. Vadmalu un
pusvadmalu velšanai, šķērēšanai un
spiešanai. Bez tam pieņem vadmalu,
pusvadmalu, visādus stofus (vācu valodā der Stoff — drānas, drēbes) un
gatavus apģērbus priekš nosūtīšanas
uz Rīgu, Anspaha krāsotavā, krāsošanai visādās krāsās no gaišākās līdz
tumšākai.»
Blakus fabrikai atrodas kādreizējā E. Majora dzīvojamā ēka, tagad
Fabrikas ielā 19. Fabrikas īpašnieks

Jevgēņijs Adams Majors dzimis
1862. gada 21. decembrī Paņevēžā
Lietuvā. Sieva Matilde Johanna, dzimusi Cēlherte (Zölhert) 1865. gada
16. jūlijā. Mirusi 1929. gada 8. februārī. Abi apbedīti Talsos Vācu kapsētā.
Abu ģimenē auga divi dēli: vecākais
Aleksandrs Kārlis Gvido (1894) un
Nikolajs Fridrihs Jevgēņijs (1898).
1912. gada 9. jūlijā pie E. Majora fabrikas Rīgas firma «Licht und
Kraft» («Gaisma un Spēks») ierīkoja elektrisko spēkstaciju. T. Dzintarkalns turpina: «E. Majors noslēdza
ar pilsētas valdi līgumu, ka viņš uzņemas apgaismot Talsu pilsētas ielas un namus. Rīgas firma «Gaisma
un Spēks» izdarīja visus ievilkšanas
darbus, kā arī sagādāja vajadzīgos
piederumus. Līgumā arī bija teikts,
ka tikai minētās firmas montierim ir
tiesības namos ievilkt elektroinstalāciju, ne šādiem tādiem meistariem.
E. Majoram par godu jāsaka, ka viņš
mašīnas uz labāko uzskatīja, (..) tāpēc Talsos elektrība nedzisa un gaisma vienāda (..)

Leona Dinsberga foto
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Vakar, 11. oktobrī, kinoteātrī
«Splendid Palace» bija pirmizrāde režisores Dzintras Gekas dokumentālajai filmai «Kurts Fridrihsons», kas tapusi Nacionālā
kino centra programmā «Latvijas filmas Latvijas simtgadei».

Talsu kinoteātrī «Auseklis»
filmu demonstrēs
17. oktobrī 20.30 un
19. oktobrī 18.00.

Talsi bija viena no pirmajām pilsētām Kurzemē, kur visu pilsētu
sāka apgaismot ar elektrību. Jelgavā vēl labu laiku bija gāzes apgaismošana, bet Tukumā, Ventspilī,
Kuldīgā elektrība nāca vēlāk (..)
Arī Liepājā elektrība bija tikai ostas rajonā. Talsos bija visu papriekš
elektrība. Pilsētas pārvaldība pārgāja Majora rokās (viņš tajā laikā bija
Talsu miesta vecākais no 1907. līdz
1915. gadam). Lai viņam būtu parocīgāki, tad kanceleju pārcēla uz Majora namu (tagad Fabrikas iela 19).»
1926. gada 16. jūnijā pilsētas valde
noslēdza līgumu ar firmu «Siemens» par jaunās elektriskās stacijas iekārtas piegādi un vadu tīkla
izbūvi. Jaunā maiņstrāvas elektro
stacija Ezera ielā 5 sāka darboties
1926. gada 25. augustā. 1957. gadā
Fabrikas ielā 19 ēkas otrajā stāvā izvietojās Armijas, aviācijas un flotes
veicināšanas brīvprātīgās biedrības
Talsu rajona komiteja (DOSAAF)
līdz 1962. gada novembrim. Pēc
tam šīs telpas pārkārtoja par dzī-

vokli. Grāmatā «Talsu namu stāsti»
teikts: «Majoru īpašumu 1937. gada
septembrī par 18 400 latiem nopirka Margrieta Navenicka, dzimusi
Nīpkena (1885). Viņa veica ķieģeļu
nama pārbūvi — tas kļuva par sešu
dzīvokļu dzīvojamo ēku. 1939. gadā
viņa izbrauca uz Vāciju.»
Blakus dzīvojamajai ēkai atradās
pagrabs, kurā Talsu novadpētniecības muzejs 1967. gadā atjaunoja bijušās vācu armijas SD (der Sicherheitsdienst — drošības dienests) cietuma
telpas. Talsu novada muzeja aprakstā
teikts: «Vajadzēja atjaunot kameras,
kameru durvis, vienā no kamerām atjaunoja arī lāvas. 1967. gada 9. maijā
atklāja piemiņas plāksni ar uzrakstu:
«Šinī ēkā no 1944. gada oktobra līdz
1945. gada maijam vācu fašisti turēja
ieslodzītus nāvei nolemtos padomju
patriotus.» Šāds teksts bija arī krievu
valodā. Telpās iekārtoja arī nelielu
ekspozīciju.
Imants Tamsons
Talsos

Daiņa Kārkluvalka foto

