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Autors – Censis Andrejs Bērziņš, dzimis 1944. gada jūnijā Rīgā. Atmiņas par māti Ēriku Bērziņu (dzim. 

Engele 1908. gadā Dzelzavā.) un Vāciju. 

Tulkojis Arnolds Žubeckis 

1944. gada vasarā satraukums Rīgā bez šaubām augtin auga. Vācu armija evakuējās un visapkārt 

valdīja haoss. Jādomā, ka no frontes pilsētā katru dienu būtu ienākuši ziņojumi par krievu armijas 

straujo tuvošanos. Drīz krievi bija nonākuši tik tuvu galvaspilsētai, ka spēja to apšaudīt ar artilēriju.  

Par spīti visam Ērika šajā laikā tomēr panāca, ka mani Rīgas Doma baznīcā nokristī. Klāt esot bijis 

mans tēvocis Censis, droši vien arī manas tantes Milda un Gaida. Ērika teica, ka baznīcas jumts 

dažviet bijis iebrucis; tādēļ ceremonija esot bijusi jārīko kādā attālā, toties sausā, baznīcas nostūrī. 

Pieņemu, ka Ērikas vācu valodas zināšanas pavēra viņai iespēju iegūt atļauju, ar ko uz armijas 

transportkūģa izkļūt no Rīgas. Kuģis esot bijis paredzēts ievainoto karavīru vešanai atpakaļ uz mājām, 

kā arī kaujai joprojām derīgu karavīru atgriešanai savās vienībās, lai gatavotos Berlīnes aizstāvībai. 

Ērika stāstīja, ka dodoties prom no Rīgas uz kuģa būtu bijis jābūt arī visām viņas māsām, bet Vilma, 

Edīte un viņas māte līdz ostai laikā nokļūt nebija paspējušas. Pat vēl tik īsi pirms kara beigām vācu 

iestādes turpināja apbalvot mātes par kareivju uzražošanu reiham; par manis sagādāšanu Ērika 

saņēma trijus tūkstošus ostmarku – nonākot Soestā, viņa tās apmainīja pret īstām vācu markām. 

Visas trīs māsas tolaik bija precējušās, bet no vīriem uz kuģa nebija paspējis nokļūt neviens. Gaidas 

vīrs, Ēriks Aumeisters, bija armijā un nebija iespējams ar viņu sazināties. Viņš karu pārdzīvoja un 

nodzīvoja līdz sirmam vecumam. Mildas vīrs, taksometra šoferis, tobrīd būtu bijis Rīgā sasniedzams. 

Toties mans tēvs, Jānis Bērziņš, tajā laikā atradās Alūksnē, vairāku simtu jūdžu attālumā. Abi Ērikas 

brāļi, Kārlis un Cenis, arī bija armijā un tālu no Rīgas. Ērikas vācu valodas zināšanas un neatlaidība, 

iespējams, līdzēja, lai arī viņi dabūtu atļauju kāpt kuģī. Var jau būt, ka kādam esot bijis kāds stjuarts 

jāpiekukuļo. Varbūt viņiem vienkārši paveicās. 

Lai izvairītos no padomju bumbvedējiem, viņi kuģī Steuben iekāpa naktī. Tā kā kūģim nebija 

iespējams pietauvoties, viņi līdz tam nokļuva mazās airu laivās. Līdz klāja viņiem bija jāuzrāpo, 

izmantojot pāri kuģa malai pārslietus kravas tīklus; tiem, kas nesa rokās zīdaiņus, vai bija pārāk vārgi, 

lai paši uzrāpotos, palīdzēja vācu matroži. 

Daugava kuģim nebija pietiekami dziļa. 
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Kā bildē redzams, kuģis bija krietni liels, ar apmēram 17 000 tonnu ietilpību. Pirms kara tas esot bijis 

luksusa kruīza kuģis. Tajā bija viss, kas parastajam kruīza kuģim pienākas – dejas grīda, restorāni, 

pastaigu klāji utt., bet neviens no tiem toreiz savu funkciju nepildīja. Kuģis bija ar ļaudīm bāztin 

piebāzts, viņi aizpildīja katru tā nostūri. Ērikai un viņas māsām atvēlēja gabaliņu dejas grīdas un lika 

viņām gulēt uz siena kaudzēm. 

Kuģis devās prom naktī, lai tiktu pēc iespējas tālāk jūrā pirms rītausmas, jo dienas gaismā tas bija 

viegls mērķis padomju bumbvedējiem. Kuģis piedzīvoja divus uzlidojumus. Ērika bija varējusi dzirdēt 

bumbas sprāgstot netālu no kuģa jūrā, kā arī kuģa zenītartilērijas bateriju tarkšķēšanu. Pasažieriem 

tie esot bijuši šausmu pilni brīži. 
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Brauciens ilga pāris dienas. Beidzot kuģis piestājās pilsētā, ko šajās dienās sauc par Gdiņu. Tagad tā 

atrodas Polijā, bet toreiz tā atradās Hitlera Lielvācijā un to sauca par Gotenhāfenu. Pēdējos gados 

Polijas jūras spēki ir veikuši pētījumus jūras piekrastes ūdeņos un uzgājuši trīs vācu kuģu – Wilhelm 

Gustloff, Steuben un Goya –  vrakus. Tos visus bija nogremdējusi viena un tā pati padomju zemūdene 

– S13 – 1945. gada pirmajos divos mēnešos. Nogrimstot Wilhelm Gustloff, aizgāja bojā 9 tūkstoši 

cilvēku. Tā esot bijusi visu laiku lielākā kuģu katastrofa, vairrākkārt briesmīgāka par Titānika bojāeju. 

Uz katra no abiem pārējiem kuģiem grimšanas laikā esot bijuši ap 4 000 personu. Ērikai patiešām bija 

laimējies nokļūt līdz krastam; ja brauciens būtu noticis kaut dažus mēnešus vēlāk, kuģi varētu būt 

trāpījusi kāda S13 torpēda. 

Vāciju pārņēma aizvien lielākas jukas. Bēgļu, evakuēto un karavīru ieplūšana no austrumiem uzlika 

varasiestādēm milzu slodzi, būtiski apgrūtinot organizatorisko darbu. Līdz 1944. gada vēlam rudenim 

lielākā daļa Vācijas pilsētu un lielpilsētu bija piedzīvojušas intensīvu gaisa bombardēšanu jau vairākus 

gadus. Tām bija nodarīti nopietni postījumi. Arī ceļu un dzelzceļu tīkli bija sagrauti un satiksmi pa 

tiem virzīt bija grūti. Daudziem bija pilnīgi skaidrs, ka Vācija karu bija zaudējusi; nacisti, protams, to 

atzīt nespēja. Hitlers pieprasīja, lai katrs vīrs un puisis cīnītos līdz pašam galam. Sakāvnieciski 

noskaņotos sodīja bargi. 
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Gotenhāfenā ģimene bija saņēmuši atļauju doties uz Drēzdeni, Vācijas austrumu daļā. Ērikai tas 

nepatika, jo Drēzdene bija pārāk tuvu austrumu frontei, un Sarkanarmija virzījās strauji uz priekšu. 

Viņa pierunāja ģimeni doties pa citu ceļu, pa kuru tā nonāca līdz Sīgenai, Vācijas rietumos. 
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Ģimeni sūtīja uz dažādām tranzīta nometnēm. Tās bija celtas lielā steigā, varasiestādēm pūloties rast 

risinājumu apjomīgajai bēgļu problēmai. Sīgenā viņus mitināja nopostītā fabrikā, kur viņi palika tik 

ilgi, cik vajadzēja, lai Gaida paspētu par jauno dzīvesvietu paziņot Latvijā palikušajam brālim. Viņš 

1945. gada janvārī atbildēja ar īsu vēstuli. 

 

 

Ģimene dzīvoja Herkulesa ražotnē vai, pareizāk sakot, kas no tās bija palicis pāri. Viņi gulēja uz 

fabrikas grīdas un naktīs parasti patvērās dziļās, vietējo kalnu nogāzēs raktās alās. Tās izmantoja kā 

patvertnes arī uzlidojumu laikā. Pa dienu bumbas parasti meta amerikāņi, bet pa nakti – briti. 

Slēpjoties dziļi kalnā, viņi tomēr nespēja izvairīties no sprādzienu izraisītiem triecienviļņiem; zemi tie 

satricināja pamatīgi, liekot alu griestiem iebrukt. Ērika stāstīja par vienu latviešu dzimtu, kas bēgļu 

gaitās bija devusies četrās paaudzēs. Kādas alas griestiem sabrūkot, aizgāja bojā dzimtas vecmāmiņa, 

toties vecvecmāmiņa izdzīvoja. Ar šo ģimeni vēlāk iepazināmies Bradfordā. 

Ikdienā pārtiku dabūt bija grūti. Pārtikas ražošana parastajā nozīmē Vācijā vairs nepastāvēja; nespēja 

apmierināt pat vietējo patēriņu, kur nu vēl apgādāt visus jaunatnācējus. Katru dienu katra māsa pēc 

kārtas nostāvēja kādu rindu, cerot, ka kāds piegādās kartupeļus vai maizi. Reiz gaišā dienas laikā 

rindu izklīdināja pēkšns uzbrukums; lidmašīnas pāršalca pāri, šaujot pa labi un pa kreisi. Viena lode 

izurbās taisni cauri segai, ko Ērika tobrīd turēja rokā. Mēģināt barot trijus mēnešus vecu zīdaini, 

mainīt viņa autiņus un darīt visu, lai tik nenosaltu – to citādāk būtu grūti saukt, kā vien par galīgu 

murgu. Neviena ērtība, ko jelkurš vecāks, kopdams mazus bērnus, šajās dienās uzskatītu par 

pašsaprotamu, nebija pieejama.  Acīmredzot mani tajā laikā baroja ar krūti – iedomājieties, kādu 

slodzi tas būtu uzlicis Ērikas ķermenim! Vēlāk viņa atzinās, ka vienubrīd satraukusies par manu 

ļengano stāvokli, viņa esot gājusi pļavās plūkt pušķos nātres, lai no tām gatavotu zupu ar augstu 
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dzelzs saturu. Protams, latvieši būdami, ģimene esot arī rūpīgi ķemmējusi dzīvžogus un biezokņus, 

meklējot ogas un sēnes, lai papildinātu niecīgo pārtikas devu, ko viņi saņēma garo rindu galā. 

Pēc Ērikas pasē iespiestā zīmoga var secināt, ka viņa 1944. gada 24. oktobrī esot bijusi Soestā. Bēgļus 

pārvietoja armijas kravas automašīnās no vienas nometnes uz otru. Transports ne vienmēr bija 

pieejams; pēc tam, kad paziņoja, ka cilvēkus pārcels citviet, kur dzīves apstākļi būšot labāki, viņiem 

bieži vien tik un tā bija jānodirn turpat uz vietas vēl kādas stundas (vai pat dienas). Kartē ir redzamas 

piecas vietas, kur pavadījām kādu laiku – dažās palikām ilgāk nekā citās. Pēdējā no tām bija 

Augustdorfa, kur ieradāmies, ja nemaldos, 1947. gadā. Karam beidzoties, beidzās arī bombardēšana, 

bet stāvoklis valstī tik un tā uzreiz neuzlabojās. Pie teikšanas vēl joprojām bija karavīri, un viņus 

neviens nebija mācījis pārvaldīt tik milzīgu tautas staigāšanu. Viņi mēģināja bēgļus šķirot pēc valsts 

piederības vai tautības, tajā pašā laikā viņu starpā meklējot nacistiskos kara noziedzniekus. 

Latviešiem visnopietnāk apdraudēja Staļina prasība visus PSRS pilsoņus atgriezt padomju dzimtenē. 

Saskaņā ar padomju doktrīnu pēc Latvijas aneksijas 1939. gadā visi Latvijas pilsoņi likumīgi bija arī 

PSRS pilsoņi; vācu okupācija skaitījās tikai starpposms, īss bezvaldības laiks. (Izrādās, ka šī doktrīna 

vēl joprojām bija spēkā 1990. gadā, kad pieteicos vīzai, lai apmeklētu Latviju. PSRS Londonas 

vēstniecības darbiniece pa tālruni man pateica pavisam skaidri: lai gan man esot Lielbritānijas pase, 

tomēr esmu padomju pilsonis. Sāku raizēties, ka tiklīdz nolaidīšos Maskavā, tikšu iesaukts 

Sarkanarmijā …) Sarkanarmieši ieradās vairākās nometnēs, kurās mita baltieši, poļi, baltkrievi un 

ukraiņi, un pieprasīja viņu atgriešanos. Bēgļiem, kas piekristu atgriezties, apsolīja mājās fantastisku 

dzīvi, un daudz bija tādu kas, redzējuši izpostīto Vāciju, izvēlējās kāpt vilcienā un doties atpakaļ uz 

austrumiem. Ziņas par to, kā viņiem vēlāk klājās, ierodoties PSRS, līdz mums tomēr nonāca: viņus 

ieslodzīja cietumā – par nodevību, spiegošanu vai vienkārši par piederību vidusšķirai (buržuāzijai). 

Sodi bija stingri, un dzīves apstākļi viņiem nebija labāki kā rietumos. 

No šī laika ir saglabājušās dažas fotogrāfijas. Šī ir pirmā no manis jebkad uzņemtā bilde: 
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Šeit varat redzēt, cik ļoti novalkāts bija Ērikas apģērbs. No Latvijas viņa bija devusies prom tik vien ar 

to, ko varēja panest rokās, un pēc pirmiem pāris ceļa etapiem viņai pat no tā nekas nebija palicis 

pāri; tik vien tas, kas mugurā. Redzu, ka man ir kājās zābaki un rokās cimdi, varbūt kāda dāsna 

vācieša dēļ. Ienākot vācu pilsētā, noskrandušais pūlis varbūt kādā vietējā iedzīvotājā bija izraisījis 

žēlumu. Fotogrāfija visticamāk ir uzņemta 1945. gadā Sīgenā. Ievērojiet zaldātu fonā: tie bija viņi, kas 

pārraudzīja pārtikas izdalīšanu. Skaidrs, ka viņš ir britu zaldāts, jo visas vietas, uz kurieni mūs sūtīja, 

bija angļu zonā. Vācija bija sadalīta četrās zonās, no kurām katru pārraudzīja viens no galvenajiem 

Sabiedrotajiem. Angļu zonas un franču zonas iedzīvotāji cieta no tā, ka gan Anglija, gan Francija kara 

laikā bija tik ļoti izpostītas, ka tām bija pavisam maz pārtikas vai kā cita, ko pēc tam atlicināt bēgļiem 

Vācijā. Amerikāņu zonas iemītniekiem klājās vislabāk, jo viņi izdalīja labumus no Amerikas 

milzīgajiem krājumiem. Vissliktāk klājās tiem, kas palika krievu zonā, jo viņus visus nosūtīja atpakaļ uz 

savām dzimtenēm, kur tos sodīja par dezertēšanu un sadarbību ar vāciešiem. 

 

 

Te ir vēl viena priecīga bilde, droši vien uzņemta tajā pašā dienā. Dace ir nosēdināta man blakus. 

Mums aiz muguras tup angļu zaldāts Bils. Britu zaldātu pirmie kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem 

neesot bijuši īpaši cerīgi; vēlāk viņi esot mudināti draudzēties. 

 

Tā kā abas Ērikas māsas jau bija paspējušas sev atrast jaunu vīru – viena Jāni, otra Viktoru – Ērika arī 

apņēmās sameklēt dzīvesbiedru. Daudzas latvietes tolaik tā darīja, veidojot jaunas attiecības citu 

partneri pēc iepriekšējo partnerattiecību pārtrūkšanas evakuācijas laikā, apzinoties, ka Eiropai pāri 

bija nolaidies dzelzs priekškars un nedz iepriekšējā dzīvē, nedz pie iepriekšējā partnera viņas vairs 

neatgriezīsies. Daudzas izraudzījās jaunu vīru starp latviešu leģionāriem, kuri 1944. gada ziemā bija 

atkāpušies līdz Vācijas ziemeļrietumiem. Starp tiem, kurus redzēju Augustdorfas nometnē, daudziem 

bija kāds amputēts loceklis. Reiz kādā vasaras dienā vēroju, kā šie vīri nometnes vidū spēlē volejbolu. 
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Karstajā laikā viņi bija izģērbušies līdz īsajām biksēm un apakškrekliem, un atceros sevi iedomājamies 

– ja saskaitītu visus zaudētos locekļus kopā, būtu jākonstatē, ka ne vienā, ne otrā komandā pilns 

sešinieks faktiski nesanāktu. Toties, par spīti acīmredzamiem fiziskiem trūkumiem, tie kungi pat spēja 

braukt ar divriteni, pieāķējot rokas protēzi pie stūres roktura vai velkot izslietu koka kāju līdzi 

divriteņa vienā pusē un minot pedāli ar otro. Braukšanu vieglāku padarīja vācu divriteņu kājbremzes, 

kuras, pedāli tikai mazliet atspiežot, iedarbojās uzreiz. 

 

Ērikas izvēle vīriešos tādēļ bija mazliet ierobežota. Tiesa, viņu aplidoja gana daudz pielūdzēju, bet visi 

tika atraidīti. Par vainu esot bijuši rakstura trūkumi. Ja nu gadījās, ka kāds no viņiem ar mums tomēr 

iekļuva kādā fotogrāfijā, Ērika vēlāk lika viņu no tās izgriezt. 
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Kaut kā šis kungs tomēr ir paspējis no pazudināšanas veiksmīgi izvairīties... 
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Bezdarbības apstākļos dzīve nometnē izvērtās vienmuļa. Apmeklēju nometnes latviešu skolu, kaut 

gan Ērika par to izteicās ļoti kritiski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā bildē atrodos priekšējā rindā ceturtais no labās puses. Te nu skola ir redzama pilnā sastāvā. 

Atminos, ka aiz mana labā pleca stāvošais nesmaidīgais vīrietis bija mūsu matemātikas skolotājs. Jau 

toreiz, tajā vecumā, spēju nolasīt, ka viņš ir neirotiķis. Viņu sakaitināja pat vismazākais sīkums, un 

viņš bija nevajadzīgi bargs – pat pret mums, vismazākajiem bērniem. 



11 
 

Mācību piederumus iegādāties bija grūti. Papīra bija maz, nebija nedz tintes, nedz grāmatu. Toties 

labākus apstākļus nepazinu, tādēļ šādi trūkumi uz mani nekādu iespaidu neatstāja. Šā vai tā, 

līdztekus skolai Ērika lasīšanu un rakstīšanu man mācīja arī mājās. Viņa bija iegādājusies Latvijā 

populāru un vairākas reizes Zviedrijā izdotu, neskaidrā drukā un uz slikta papīra iespiestu  grāmatu, 

“Tēvu valoda”. Uz vairākām tās lapām tekstu šķērsoja melna svītra. Grāmatā bija vēl arī daži līniju 

zīmējumi. Tāda nu bija pamata viela, no kuras mācījos. Grāmata ir manā īpašumā vēl šobaltdien. 
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Ar glītrakstīšanu man gāja grūti; Latvijā bija ierasts visus bērnus dresēt rakstīt kursīvā kaligrāfiskā 

rokrakstā jau no paša skolas gaitu sākuma. Mums pat izsniedza papīra loksnes ar uzdrukātām līnijām, 

lai veicinātu to, ka burtus veidojam uz priekšu slīpus, ar gariem tintes vilcieniem uz augšu un tikpat 

gariem uz leju. Burtus pareizi izveidot es vienkārši nespēju. Manējie izskatījās patiešām briesmīgi. 
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Vismaz vienu reizi izkļuvām no nometnes: tad, kad devāmies izbraukumā uz netālo Hermaņa 

pieminekli.  
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Piemineklis atrodas pie Augustdorfas, turpat Teitoburgas mežā, no nometnes uz ziemeļiem. Tas ir 

celts, lai pieminētu  

Romas impērijas leģiona noslepkavošanu, ko esot pastrādājis Armīnijs – 19. gadsimta vāciešu 

nacionālistu par vāciešu arhetipisko varoni kronētais. Varētu iedomāties, ka pēckara apstākļos 

Armīnija tēls vāciešiem liktu mazliet nokaunēties ... Fotografijā esmu redzams pirmajā ekskursantu 

rindā, otrais no labās puses. Var secināt, ka, salīdzinot ar neseno pagātni, cilvēki bija spējuši atrast 

apstākļiem atbilstīgāku apģērbu. Tas, ka vairākiem bērniem bija baltas drēbes mugurā, liek domāt, ka 

bija kļuvis iespējams tādas izmazgāt. 

 

Pastāvēja arī svētdienas skola, ko laikam finansēja kādas baznīcas ASV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā bildē esmu tas puisis pirmajā rindā, pagrieztu galvu, kas stāv blakus meitenei ar sakrustotām 

kājām, kura izskatās pēc Urzulas. Svētdienas skoliņā mums izdalīja reliģiskas bildes (krāsainas) un 

nekvalitatīvi pavairotu žurnālu, kurā bija citēti kāda garīgā vadītāja viedi vārdi. Žurnāla atraktīvākais 

aspekts bija atjautības uzdevumu lapa. Viens no uzdevumiem bija kādā lielā bildē atrast vairākas 

mazākas paslēptas bildes. Tagad visiem būs skaidrs, kāpēc tik ļoti vēlos, lai manām mazmeitām 

piederētu vairāk nekā tikai viena grāmata! 
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Latviešu kopiena mēģināja kliedēt nometnes dzīves garlaicību, rīkojot dažādus latviskus svētkus - 

piemēram, Jāņus. Reiz tika rīkota arī masku balle, kā dēļ Ērika man sarūpēja kazaka kostīmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tērpos skaidri izpaužas bērnu vecāku bagātīgā izdoma, jo īpaši ņemot vērā, cik trūcīgi bija apstākļi 

tajā laikā. Atceros, cik toreiz biju īdzīgs, jo nedrīkstēju nēsāt īstu pistoli – tērpa somiņa bija tukša. Vēl 

joprojām apkārt klīstošie baisie nostāsti par krieviem un viņu barbarisko rīcību arī no manis kaut cik 

atņēma vēlmi uzņemties kazaka lomu. Varbūt Ērikai vienkārši nebija īpaši plaša izvēle materiālā, no 

kā taisīt tērpu. 

Te nu ir vēl dažas fotogrāfijas, kas dos kādu priekšstatu par dzīvi nometnē: 
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Ik pa laikam kāds centās sarīkot izklaides, un dažreiz kopmītnē rādīja filmas, bet par tām man ir 

palikušas tikai pavisam neskaidras atmiņas. Atceros pirmo reizi, kad iepazinos ar Arnolda Ridlija 

aktierspēli – tas pats Arnolds Ridlijs, kas kļuva slavens ar lomu angļu seriālā ‘Dad’s Army’. Bija tāda 

latviešu aktieru trupa, kas laikam bija atraduši finansējumu sarīkot turneju pa bēgļu nometnēm un 

uzvest dažādas lugas, tostarp Šekspīru. Toties no visiem priekšnesumiem man vislabāk atmiņā ir 

palicis latviešu valodā tulkotais “Spoku vilciens”. Mēs ar māti toreiz sēdējām kādā no zāles vidējām 

rindām blakus galvenajai ejai. Pa izrādes laiku pametu sēdvietu un pietuvojos skatuvei, lai labāk 

redzētu, kas notiek. Gaisotne kļuva aizvien saspringtāka. Tad pēkšņi sadzirdēju spoku vilcienu 

tuvojamies. Sabijos un muku, skriedams atpakaļ pa eju un aiz bailēm kliedzot “Māmiņ! Māmiņ!”. 

Publika izplūda smieklos, kas noteikti laupīja atmosfēru, ko aktieri bija tiekušies radīt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šīs Augustdorfas nometnes gleznas autors ir mākslinieks un scenogrāfs Evalds Dajevskis, kas 

nometnē būs dzīvojis tieši tajā pašā laikā, kad mēs. 

 

Cits notikums, ko atceros, atgadījās toreiz, kad karavīri sacēla teltis tikai dažu jardu attālumā no 

mūsu barakas. Bijām jau pieraduši pie garām kravas automašīnu un tanku rindām, kas devās pa 

augšējo ceļu uz manevru laukumiem vai šaušanas poligoniem, bet kādu dienu konvojs novirzījās no 

galvenā ceļa un devās mūsu - augšējās (33.) - barakas virzienā. Barakas priekšā un kreisajā pusē 

stāvēja priežu sils - pārsteigumā raudzījāmies, kā bruņutransportieri tajā iebrauca. Protams, bija 

jāiziet laukā un jānoskatās, kas notiek! Karavīri uzslēja teltis un ierīkoja lauku virtuves un pirmās 

palīdzības punktus, kas visos mūsos izraisīja lielu izbrīnu. Bērni spiedās tuvāk un tuvāk, lai labāk 

redzētu, kas darās. Tad laikam kāds bija devis pavēli, lai mēs nemaisoties pa kājām, un priekšā iznāca 

vairāki zaldāti un grūda mūs atpakaļ. Ļoti nevēlējāmies izklīst, bet pavēli bija devusi pieaugušie un 

mums nekas cits neatlika, kā viņus klausīt. Pēc tam kareivji atkal pazuda starp priedēm, atstājot no 

savējiem sardzē vienu vienīgu jaunekli, turklāt ļoti zaļu. Izskatījās, ka viņam bija neērti stāvēt sardzē 



17 
 

vienam pašam sila malā. Mēs puiši nojautām, cik viņš bija mazdūšīgs un sākām pamazītiņām viņam 

tuvoties. Tā bija uzdrīkstēšanās spēle. Viņš nereaģēja. Bijām noklausījušies, kā kareivji cits ar citu 

sarunājas, un mums visvairāk imponēja viņu izdvestā ‘w’ skaņa. Tā caurvija viņu valodu – protams, to 

bieži dzirdējām tad, kad viņi prasīja cits citam jautājumus: ‘Where…what…why…’ (Kur…? Ko…? 

Kāpēc…?’). Tādēļ raidījām šo ‘w’ skaņu jaunekļa virzienā bez mitas, kamēr soli pa solītim viņam 

tuvojāmies. Viņš skaļi sauca, lai mēs turoties pa gabalu, bet uz mums tādi brīdinājumi neatstāja ne 

mazāko iespaidu. Bija taču tik ļoti jautri puisim pienākt klāt un izgrūst skaņu ‘w…w…w’. Bet tad 

pēkšņi viņš ar mums zaudēja pacietību, pacēla šautenes stobru un virs mūsu galvām izlaida šāvienu. 

Skaņa nograndēja un atskanēja no apkārtējiem pakalniem. Gaisā jauneklim priekšā karājās zili dūmi. 

Bijām pārbijušies. Lieta nu bija kļuvusi patiešām nopietna. Šausmās un bailēs metāmies bēgt. 

 

Šāvieni lika no barakām izskriet vecākiem, no sila – dažiem zaldātiem. Bargi kliedza gan vācu, gan 

poļu –aizdomas, arī angļu – valodā uz nabaga zaldātiņu, apsūdzot viņu par pārāk asu reakciju, liekot 

lietā Lī Enfīlda šauteni, lai izklīdinātu sīku baru sešgadīgo bērnu. 

 

Man bieži palaida spēlēties vienam, it īpaši labvēlīgos laika apstākļos. Turpretī, sliktā laikā biju spiests 

palikt ar mammu iesprostots vienā istabiņā, kas noteikti nenāca par labu ne viņai, ne man. Tādējādi 

iemācījos tamborēt un adīt, jo skatījos, ko mamma dara un gribēju to izmēģināt pats. Papīra un 

zīmuļu, ar ko zīmēt un krāsot, kā arī lasāmvielas mājās bija maz, tādēļ biju spiests meklēt spēļmantas 

ārpus to sienām. Par spēļu priekšmetiem visbiežāk kalpoja lingas, bultas un loki. Man pašam bija 

nazis, tādēļ silā turpat aiz barakas durvīm cītīgi meklēju piemērotas formas koka gabalus, ko vēlāk 

attiecīgi apstrādāju. Lingas taisot, galvenā problēma bija piemērotas gumijas trūkums. Visderīgākā 

gumija bija sarkanajās strēmelēs, ko lietoja kā burku blīves. Lingas ar tādu gumiju spēja raidīt 

akmeņus lielos attālumos, stipri sāpinot jebkuru tuvumā esošu suni. Uzbrukām arī vāverēm, bet tās 

bija ļoti ņipras un no mūsu raidītām sīku akmeņu šautrām spēja veikli izvairīties. Visvieglāk iegūstamā 

gumija bija apakšveļā. To izmantoja tikai tad, kad nebija citas alternatīvas, jo tā nebija tālu 

atstiepjama un, palaižot to vaļā, tās radītā skaņa bija pārāk niecīga. Tādu gumiju bija kauns lietot ap 

puišiem, kuru lingās bija īstā manta. 

 

Toties vislielākās nepatikšanās iekļuvu loka un bultu dēļ. Biju izvēlējies labu koka gabalu un lokā 

uztinis stipru auklu, atradis dažus ļoti taisnus koka gabalus, ar ko uztaisīt bultas, un ilgu laiku 

pavadījis, bultas veidojot un asinot to galus. Iedomājos, ka nu tik būšu īstens slepkava! Tolaik mums 

piederēja vistas, kas pavadīja laiku, knābājoties pa zemi pie barakas durvīm. Nudien ideāli mērķi! 

Turēju loku horizontāli, to atvilku un šāvu. Diemžēl bulta nenolidoja pie barakas pamatiem, kur vistas 

rušinājās, bet uzlaidās augšup, virzoties pretī istabas logam - pretī istabai, kurā dzīvoja veca kundzīte, 

ar ko mamma tolaik draudzējās. Ai! Iedomājos, kā tūlīt šķindēs stikls! .. Tas tomēr nenotika –liktenis 

no tādām sekām mani laimīgā kārtā paglāba. Logs bija vaļā un bulta ar krietnu spēku ielidoja istabā. 

Kundzīte parādījās pie loga uzreiz un mani ieraudzīja, pirms spēju paslēpties. Sameklējusi mammu, 

viņas abas kopā man izteica stingrāko rājienu, kādu jebkad mūžā biju saņēmis. Loks un rezerves 

bultas, ar ko biju paredzējis trāpīt pārējām vistām, tika salauzti, un tiku ieslodzīts savā istabā – likās, 

ka uz mūžīgiem laikiem … 

 



18 
 

Sākot ar 1947. gadu, nometnes iemītnieki kļuva aizvien nepacietīgāki aiz vēlmes pa īstam sākt jaunu 

dzīvi tur, kur varētu beidzot pelnīt labu iztiku un likt pamatus nākotnei. Vēlamākais galamēŗkis bija 

ASV – gan turienes augstā dzīves standarta dēļ, gan arī tāpēc, ka tā bija ar mieru pieņemt palielu 

skaitu bēgļu. Populāra bija arī Austrālija, kas bija gatava pieņemt lielu skaitu jaunatbraucēju. Vēl citi 

bēgļi nonāca Dienvidamerikā. Gaida un Jānis izvēlējās mēģināt izceļot uz Austrāliju. Par migrantiem 

viņus pieņēma, jo viņi bija jauni un veseli un viesa Austrālijas valsts instancēs pamatotas cerības, ka 

spēs dot artavu, lai mītnes valsts zeltu un plauktu. Viņi atstāja Augustdorfu 1948. gadā. Pēc diviem 

gadiem prom devās arī Milda un Viktors. Līdzīgi notika visā nometnē. Cilvēki vēlējās izkļūt no 

acīmredzami bezcerīgiem apstākļiem, no šķietami bezgalīgām grūtībām, no vietas, kur tālāk nevarēja 

raudzīties par nākamo pabalstu no aģentūrām, kam bija uzdots mūs barot un apģērbt. 

 

Ērikai problēmas radīja tuberkuloze. Tuberkulozes dēļ viņai nebūtu bijušas izredzes pretendēt uz 

vesela strādnieka statusu un nedz ASV, nedz Austrālija aiz savām robežām viņu neielaistu. Pastāvēja 

arī cits paņēmiens, kā tajās valstīs iekļūt – kādam, kas tur jau dzīvotu, būtu bijis jāgalvo, ka viņš par 

jaunatbraucēju rūpētos jau no ierašanās brīža. Abas Ērikas māsas bija gatavas par viņu galvot, un 

viņai vēl 1951. gadā būtu bijusi iespēja izceļot uz Austrāliju, bet viņa tomēr izvēlējās nebraukt. Starp 

māsām allaž esot bijusi rīvēšanās – iedomājos, ka daudzu gadu pieredze, cīnoties ar nabadzību un 

teju vai bada nāvi dažādās tranzītnometnēs, caur kurām mūs sūtīja, nekādi nebija palīdzējušas 

attiecības uzlabot. Milda pusotru gadu bija bijusi mana audžumāte, par ko viņai vienmēr būšu 

pateicīgs, bet man ir aizdomas, ka Ērika, beidzot izkļuvusi no sanatorijas, ļoti vēlējās atgūt manu 

uzmanību, un tas prasīja kaut kādā mērā Mildu atraidīt. Milda bija par Ēriku septiņus gadus vecāka, 

toties intelektuāli mazāk apdāvināta, kas varbūt bija papildu iemesls abu māsu nesaticībai. Gaidu 

Ērika uzskatīja par vieglprātīgu gaisagrābsli, kam rūpēja tikai sava labklājība. Gaida bija par Ēriku 

astoņus gadus jaunāka, kā arī skaistāka, un laimīgi salaulājusies ar Jāni. Domāju, ka Ērika nevēlējās 

nonākt situācijā, kurā viņa būtu māsām pakļauta un tik ļoti daudz viņām parādā, ka situācija 

ierobežotu viņas rīcības brīvību. Man arī ir aizdomas, ka Ērika uzskatīja, ka dzīvē viņa spēs sasniegt ko 

vairāk. 

Vīru meklēdama, viņa ielika sludinājumu latviešu avīzē. Sludinājumu izlasīja un tam atbildēja Antons. 

Antonam palīdzēja Ēriku uzaicināt uz Angliju, lai ar viņu salaulātos. Antons pie katras mūžā 

sarakstītās vēstules strādāja stundām. Tās bija uzrakstītas tik puķainā, poētiskā stilā, ka man, tās 

lasot, ir vienmēr bijis patiesi grūti līdz beigām saglabāt kaut mazāko interesi par to saturu. Lai vai kā, 

tomēr jāsecina, ka Antona rakstniecības stils uz Ēriku atstāja lielu un pozitīvu iespaidu. Ērika pieņēma 

Antona piedāvājumu un sāka gatavoties braucienam. Esmu atradis kādu no Ērikas Antonam tolaik 

rakstītām vēstulēm. 
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Viņa to uzrakstīja Diseldorfas pasta nodaļā uz rokassomā atrastas baznīcas dziesmu lapiņas 

aizmugures. Pasta nodaļā viņa kārtoja braucienu uz Angliju. Ērika esot tikusies ar britu konsulu un 

uzrādījusi viņam pasi un citus dokumentus. Konsuls Ērikai esot teicis, ka viņai būs jāgaida, iespējams, 

vēl viens mēnesis, pirms viņa varēšot doties ceļā. Ērika šausminās par Diseldorfā un visur citur 

redzētām drupām un gruvešiem. Pēc viņas uzskatiem, daudzu Diseldorfā redzēto ļaužu izskats esot 

gaužam vienkāršs un viņas apģērbs neesot nemaz sliktāks par viņējo. Viņa izsakās, ka ienīstot pilsētas 

burzmu un kņadu, kur viss san kā bišu spietā. Iedomājoties, ka viņas dēls par kavēšanos būs 

neapmierināts, Ērika lūdz, lai Antons sazvana Lielbritānijas Ārlietu ministriju un mudina ierēdņus 

procesu paātrināt. Vēl vienu ziemu pavadīt nometnē viņa nevēloties – nometnes pārvaldei trūkstot 

apavu, bet nometnes ēkām sildīšanas. 

Apvienotajai Karalistei Latvijā vienmēr bija bijusi laba reputācija, lai gan Londona Latvijai maz bija 

palīdzējusi. Zīmīgi, ka 1945. gadā Kurzemes katlā iesprostotie latvieši izmisīgi ticēja baumām, ka briti 

viņus glābs. Liktenīgajā neatkarības pasludināšanas – 1918. – gadā Latvijai bija vitāli svarīgi panākt, lai 

Apvienotā Karaliste, būdama viena no lielvarām, kopā ar Franciju atzītu tās neatkarību. Ērika tādēļ 

droši vien loloja lielus sapņus par to, ko viņa varēs panākt pēc tam, kad beidzot būs spērusi kāju uz 

Anglijas zemes. Iedomājos viņu apsverot abu māsu izteiktos piedāvājumus, pie sevis nodomādama 

‘Gan jau es viņām parādīšu!’. Varbūt viņu vilināja sapnis par skaistu dzīvokli kādā smalkā Anglijas 

pilsētā, kur džentlmeņi katliņcepurēs soļo pa ielām ar paceltām galvām … 

. 


