
Ervins (Ervīns) Stalbovs 
20.I 1915. Venstpils apr. Zīres muižā (Zūru pag.) – 18.VII 2009. Danderidā, Zviedrijā 
 

Dzimis muižas pārvaldnieka Andreasa Stalbow un Linas, dzim. Rozenstein, 
ģimenē. Mācījies Kuldīgas pils. vācu psk. 1924. tēvam pārejot darbā par 
muižas pārvaldnieku uz Priekuli, mācījies Liepājas 2. un 3. vācu psk., kuŗu 
beidzis 1929. pavasarī. Tā kā tēvs 1929. tiek pārcelts uz Latvijas bankas 
nod. Tukumā, VIII 1929. iestājies Tukuma valsts komsk., kuŗu beidzis 12.VI 
1933. No 21.IX 1933. līdz 7.II 1941., ar pārtraukumiem, stud.oec. LU 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tautsaimniecības nod. (matr. 
nr.19088); studijas nav beidzis. Paralēli studijām, kopš 1934. strādājis par 
grāmatvedi Latvijas Tautas bankā, tad f-kas VEF pārdošanas nod., vēlāk 
Visp. Lauksaimniecības bankā (vēlāk apvienota ar Valsts Zemes banku) 

par darbvedi, revidentu un vicedirektoru.  
 
No 15.IV 1937. līdz 15.X 1938. pildījis obligāto kaŗa dienestā Latvijas armijā; dienējis Armijas 
štāba bat. Rīgā. Dienesta laikā beidzis instruktoru kursu 4. Valmieras kājnieku pilkā. No 
dienesta atvaļināts kpr. dienesta pakāpē. Bijis Brīvības pieminekļa un Rīgas pils sardzes pr.  
 
1941. bijis Zemes bankas pārvaldnieks.  
 
Sākoties II pasaules kaŗam, tiek iesaukts armijā, dienējis Ģenerālinspektora štāba palīdzības 
nod. Nodarbojies galvenokārt ar bēgļu evakuāciju uz Vāciju. 1942. iecelts par Latvijas 
kooperatīvu sav-bas vicedirektoru un lietvedi.  
 
Kaŗam beidzoties, ar laivu atstājis Liepāju un nonācis Zviedrijā. Uzsācis darbu juvelieru un 
dārgmetālu izstrādājumu koncernā. Pēc spec. kursu beigšanas, kļuvis par koncerna darbu vad. 
Vēlāk strādājis Zobārstniecības rūpniecībā, kur bijis nod. vad. zelta zobu u.c. produktu 
ražošanā. Strādājis līdz aiziešanai pensijā. Dzīvojis Danderidā (Danderyd), Stokholmas 
priekšpils. 1995. pārcietis trieku un bijis paralizēts. 
 
Luterticīgs, Snēpeles ev. lut. dr. loceklis. 
 
LSCO biedrs no 1926; bijis Jūrmalas novada vad.  
 
18.VII 2009. miris slimnīcā, kremēts 12.VIII 2009. 
 
20.IV 1940. Rīgas Akademiskā ev. lut. bazn. salaulājies ar Tatjanu Garsels (1.VII 1918. – 
1979.). Ģimenē ir 2 meitas Marina (1942) un Helēna (1950). Pēc sievas nāves precējies ar 
Irmu Valdmanis.  
 
K!tā uzņemts 1933.II. Visp! k!ts 2.X 1933. Spec! k!ts 30.IV 1934. Kr!t! O.Krauze, kr!m! 
R.Veldre. Balsstiesības ieguvis 8.XI 1934. K!tā ievēlēts par s/l vsen!, archīvāru, P!K!T!t! subst!, 
mag!cant!. Dziedājis P!K!V!K!. Filistrējies. Darbojies k!ta s/l Skandināvijas kopā, bijis kopas 
1.sen!. Bijis k!ta pārstāvis Stokholmas Apvienotajā k!tā. 1969. piešķirta Terv. kr! lenta. 
90.gados ieskaitīts k!ta Latvijā biedru sastāvā. Sēru k!ts 3.VIII 2009. 
 


