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Izvilkums no nepublicētas autobiogrāfijas “Tālais ceļs no Rīgas uz Rīgu” 
 

Aizbraukšana no Rīgas un dzīve Freibergā 
Rīgu atstājam ar kuģi “Tanga”2, 1944.gada 6. augustā no Andrejostas.  Mātei bijām līdz abi bērni – Baiba 

un es un divi koferi, viens ar dažādām mantām, ieskaitot Baibas “Balto grāmatu” bet otrs koferis tikai ar tomātiem un 
gurķiem.  Baibai tobrīd bija tikai 6 mēneši un pieņemu, ka daudzas no mantām pirmajā koferī bija bērniņa 
vajadzībām. Dzīve ir tiešām metusi lielu apli, jo, rakstot šīs atmiņas, skats no mūsu tagadējā dzīvokļa ir uz 
Andrejostu, iespējams apmēram to pašu vietu no kuras 1944.gadā atstājām Rīgu.  

 
 
Kuģis Tanga 
 
 

Pašu izbraukšanu no Rīgas neatceros, toties atceros 
braucienu gar Kolkas ragu.  Kurzemes krasts ap Kolkas ragu 
bija redzams pelēks pie apvāršņa un cilvēki viens otram teica, 
ka tas esot pēdējais skats uz Latviju.  Toreiz jau visi domāja, 
ka pēc dažiem gadiem atkal atgriezīsies Latvijā, ka būs tāpat 

kā pēc 1. Pasaules kara, kad daudzi aizbēga uz Krieviju bet pēc dažiem gadiem atgriezās Latvijā. Neviens nevarēja 
iedomāties, ka paies 45 gadi iekams Latvija atkal kļūs brīva un ka daudzi vairs nespēs vai nevēlēsies atgriezties 
Latvijā.  

Ar šo kuģi no Latvijas izbrauca arī Ivars Šeibelis, kurš vēlāk dzīvoja Sidnejā, Austrālijā, un kļuva mūsu dēla 
Valža krusttēvs; viņš teicās, ka mani no kuģa brauciena atceroties. Tā kā pa miglu atceros, ka laikam tur bez manis 
bija citi bērni, bet īpaši nevienu neatceros.  
Kuģis mūs aizveda uz toreizējo Dancigu (tagad Gdansk, Polijā), no kurienes ar vilcienu braucām tālāk. Vilciena 
braucienu mazliet atceros, jo logs bija vaļā un es daudz laika pavadīju galvu izbāzis ārā, aizrāvies skatoties, kā 
vilciens brauc, līdz kamēr kāds no kupejas man aizrādīja, ka tā nevajagot, jo vējš pārāk sapūtīšot acis. Man jau acis 
arī bija palikušas sarkanas.  Braucām cauri Leipcigai (Leipzig) un pieaugušie tur konstatēja, cik pamatīgi Vācija ir 
sabombardēta, jo Leipcigas stacija un sliedes bija smagi izpostītas un vilciens virzījās ļoti lēni pa pagaidu 
izveidotajām sliedēm. Mūsu gala mērķis bija Freiberga, maza pilsēta Vācijas austrumos starp Drēzdeni (Dresden) un 
Hemnicu (Chemnitz), kur jau pirms kara bija aizbraukusi Edīte Reissnere, tēva radiniece3, kopā ar vīru Erich 
Reissner. Freibergas apkārtnē bija raktuves un pilsētā bija slavens institūts, kas specializējās kalnu rakšanas zinātnēs 
un pats Reisners laikam tur bija aizbraucis strādāt 1939.gadā, kad Hitlers visus vāciešus sauca “mājās” un liela daļa 
vācbaltu atstāja Latviju un pārcēlās uz Vāciju.  Reissners pats bija vācbaltietis. 
 

   
 
Atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu ceļojumam no Dancigas uz Freibergu, izdota Danzig, 1944.g. 8.augustā. 
Redzams zīmogs par 1 koferi (65 cm), kuru varbūt Bērziņi pirka Freibergā 1944.g. 15.septembrī. 
Otrā pusē ir dažādi zīmogi, arī par RM 200.00, kas varbūt izmaksāti Drēzdenē,  un Freibergas zīmogs, kas datēts 1944.g. 14.augustā. 
 

 
Uzturēšanās apliecība / atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu Freibergā, Roter Weg 18. Izdota 
Freibergā, 1944.g. 26.septembrī. 
 
 
 

                                                 
2 Kuģis vēlāk kļuva par Dānijas kara flotes kuģi “Aegis”.  
3 Mazmeita manai vecvecmātei Zuzannei Bušmanei (dz. Magaziņa), kuras dēls Antons Bušmanis bija Edītes Reissneres (dz. Bušmane) tēvs. 
Mana tēva māte bija Emma Bērziņa (dz. Bušmane), Antona māsa.  Edīte tātad bija tiešā māsīca manam tēvam Arvīdam Bērziņam un tātad mana 
tiešā tante.   
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 Freibergā sākumā īsu laiku laikam dzīvojām pie radinieces bet tad mums ierādīja vietu dzīvokļu mājā, trešajā stāvā4. 
Šķiet, ka bija viena liela istaba un maza virtuves telpa. Baiba toreiz vēl gulēja bērnu gultiņā.  
 
 

 
Māja Freibergā, kurā kādreiz dzīvojām, Roter Weg 18, fotografēta 2011.g. 
 

Ka jau no bērnu dienām, atmiņā palikuši sīkumi. No istabas 
atminos, ka pie sienas bija glezna ar lauku ainavu, kur mājiņām logi bija 
iekrāsoti fosforizētā krāsā un, iestājoties krēslai, šie fosforizētie logi 
spīdēja.  Tas mani ļoti iespaidoja.  

Neatceros, ka māte no Latvijas man būtu paņēmusi līdz kādas 
spēļu mantas, laikam jau atstājot Rīgu daudz svarīgāk bija paņemt dzīves 
nepieciešamības, īpaši Baibai, vēl kā zīdainim.  Toties Freibergā kāds man 
iedeva vai nopirka “Merklin” firmas katalogu elektriskiem spēļu 

vilcieniem.  Tas bija krāsās, ar daudzām lapaspusēm un daudzām skaistām ilustrācijām.  “Merklin” toreiz bija 
Vācijas vadošā elektrisko spēļu vilcienu firma un gan vilcieni, gan stacijas bija rūpīgi atdarināti modeļi no īstiem 
vilcieniem un īstām stacijām.  Tā bija mana mīļākā grāmata un mīļākā spēļu manta, kuru varēju stundām pētīt.  
Tolaik es smalki zināju visas dažādās lokomotīves, visus vagonus, gan pasažieru, gan preču, un visas stacijas, un 
mans zēna sapnis, kas tobrīd kara apstākļos bija pavisam nerealizējams, bija, kaut man pašām būtu kāds elektriskais 
vilciens, ar ko spēlēties. Sapnis laikam bija tik nesasniedzams, ka man šis katalogs bija mīļākā manta.  Atceros, kā 
vienu dienu ejot ar māti pa ielu redzēju, ka aiz drāšu žoga daži bērni smilšu kastē braukāja dažus elektrisko vilcienu 
vagoniņus pa smiltī noliktām sliedēm.  Tie jau nebija pievienoti pie elektrības bet tika tāpat stumdīti šurpu turpu. Es 
laikam pielipu pie sētas un nevarēju beigt skatīties, līdz bērniem smilšu kastē mana klātbūtne apnika un viņi mani 
aizdzina projām. Pats šo elektrisko vilcienu sapni nekad nedabūju izsapņot, jo Austrālijā, Parksas nometnē vecāki 
man nopirka elektriskās lokomotīves motoru ar riteņiem, ar kuru varēja braukāt pa sliedēm, bet tādu īstu elektrisko 
vilcienu izkārtojumu izgatavojām tikai kopā ar dēliem, kad dzīvojām Londonā.  

Kara laika apstākļi Vācijā, kad viss bija pērkams tikai uz kartiņām, ja vispār, lika sevi manīt arī manā bērna 
apziņā.  Māte dažkārt mūs ar Baibu atstāja vienus dzīvoklī, lai izietu meklēt pārtiku vai ko citu, un uz vairākām 
stundām palikām divatā.  Vienreiz, kad biju mazliet slims, mātes prombūtnē mēģināju sev mērīt temperatūru, bet 
termometrs nokrita uz grīdas un sašķīda.  Biju ļoti satriekts, jo sapratu, cik dārga manta kara laikā ir termometrs, ko 
noteikti nevarēja atvietot. Citā reizē, kad māte aizgāja un bija ilgi projām, man viņas prombūtne šķita daudz ilgāka 
nekā viņa bija teikusi.  Arī toreiz laikam biju mazliet slims, jo biju pidžamās, bet nospriedu, ka man jāiet māti meklēt 
un, tāpat pidžamas ģērbies, izgāju gaišā dienas laikā uz ielas un noskrēju vairākus kvartālus pa apkārtni māti 
meklējot.  Viņu neatradu bet, kad viņa atgriezās, kaimiņi viņai stāstīja, ka puika esot redzēts ejot ārā no dzīvokļa 
ģērbies tikai pidžamās.  

Tolaik jau angļu un amerikāņu gaisa flote neatlaidīgi bombardēja Vāciju ar milzīgiem gaisa uzlidojumiem, 
kuros piedalījās līdz pat 1000 bumbvedēju, kas milzīgā gaisa armādā pacēlās no daudziem lidlaukiem Lielbritānijā.   
Amerikāņi izmantoja galvenokārt Boeing B-17 bumbvedējus, kas bija spēcīgi nobruņoti pret iznīcinātājiem ar 
ložmetējiem visos virzienos, tādēļ iznīcinātājiem bija grūtāk tos nošaut.  Toties angļi izmantoja “Lancaster” 
bumbvedējus, kas nebija tik spēcīgi apbruņoti.  Tādēļ jau kā puika zināju, ka amerikāņu uzlidojumi notiek pa dienu, 
toties angļu uzlidojumi pa nakti, kad iznīcinātājiem bumbvedējus ir daudz grūtāk atrast. Freiberga, kā maza pilsēta, 
līdz laikam kad mēs tur ieradāmies, nekad nebija bombardēta bet sirēnu kaukšana, kas paziņoja uzlidojumu 
trauksmes, tāpat notika diezgan bieži, jo bumbvedēji lidoja kaut kur tuvumā apkārtnē. Pirmā sirēnas iekaukšanās, jeb 
“pirmā trauksme”, bija brīdinājuma trauksme, 10 – 15 minūtes pirms uzlidojuma, kas nozīmēja, ka jādodas uz 
patversmi.  Kad bumbvedēji bija gandrīz virs pilsētas un varēja sākt krist bumbas sirēnas iekaucās otro reizi, bija 
“otrā trauksme” un tad jau bija jābūt patversmē.  “Trešā trauksme” atskanēja, kad uzlidojums bija beidzies un varēja 
nākt ārā no patversmes.  Šī sirēnu kaukšana man ir palikusi atmiņā uz mūžu un, kad kādreiz televīzijā vēsturiskās 
filmās atskan sirēnas, man momentā ir asociācija ar Freibergu. Atceros toreizējos radio ziņojumus par uzlidojumiem 
un tie līdzinājās šodienu laika prognozēm: “Liela gaisa flote virzās virzienā uz Berlīni, gaisa flote arī virzās uz 
Leipcigu, zemu bumbvedēju uzbrukums notiek Minhenei u.t.t.”.  Šādi paziņojumi man toreiz šķita it kā nereāli: kā 
var tā pragmātiski ziņot par gaisa uzbrukumiem?  Atskatoties, man tas arvien šķiet nereāli.   

Tā kā Padomju aviācija Rīgu bija ļoti maz bombardējusi, māte laikam uzlidojumus neuztvēra īpaši draudoši 
un Freibergā, sirēnām atskanot, nekad negāja pagrabā. Tā dažkārt arī redzēju šis lidmašīnu armādas.   Bumbvedēji 
                                                 
4 Adrese bija Roter Weg 18, Freiberga 
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lidoja ļoti augstu, pie 20,000 pēdu (6000 metru) augstuma un tādēļ bija redzami tikai, kā mazi melni punktiņi, lidojot 
milzīgā skaitā, sagrupēti regulāros kvadrātos, toties gaisā visapkārt skanēja regulāra lidmašīnu dūkoņa, kā draudīgs 
bišu strops.   

Tā arī gadījās mūsu lielākais piedzīvojums Freibergā.  Vēlāk pārliecinājos, ka tas notika 1944.g. 7. oktobrī.  
Bija pusdienas laiks, apmēram pl. 13:005,  un sēdējām ar māti un Baibu pie pusdienu galda, kad atkal atskanēja 
pirmā trauksme.  Bija skaista rudens diena, ārā spoži spīdēja saule un istabas logs bija vaļā.  Drīz pēc otrās trauksmes 
kļuva dzirdama bumbvedēju rūkoņa tālu gaisā un varēja arī dzirdēt, ka šauj vācu zenītartilērija. Šīs skaņas jau mums 
bija pazīstamas un turpinājām mierīgi ēst. Toties pēc īsa brīža konstatējām, ka starp zenītartilērijas šāviņu trokšņiem, 
kas mums bija pazīstami, atskan arī mazliet citādi sprādzieni. Māte aizgāja pie vaļējā loga un paskatījās uz 
lidmašīnām. Nākamā brīdī viņas mierīgā maniere pārvērtās.  Zibenīgi viņa paķēra mūs abus ar māsu un metās ar 
mums no dzīvokļa laukā un pa trepēm lejā. Bijām tikuši līdz pustrepei, kad netālu nodārdēja milzīgs sprādziens! No 
gaisa spiediena logiem pustrepē izbira stikli, par laimi mūs neskarot, un mēs zibenīgi nokļuvām patvertnē, kas 
atradās mājas pagrabā.  Tur vācieši teica, ka laikam vairs negaidīja redzam mūs dzīvus.  Vēlāk māte stāstīja, ka 
pieejot pie loga bija redzējusi, kā no bumbvedējiem atdalās virkne bumbas. No augstuma kādā lidoja lidmašīnas, 
bumbām pagāja vairāk kā minūte pirms tās sasniedza zemi, kas bija pietiekams laiks mātei paķert mūs ar Baibu un 
noskriet līdz pustrepei. Pēc trešās trauksmes izejot uz ielas konstatējām, ka bumba bija kritusi ielas otrā galā, kur bija 
veca raktuve Rote Grube (“Sarkanā šahta”), kas laikam kara laikā tika izmantota, kā noliktava.  Uz ielas bija izvilktas 
ugunsdzēsēju šļūtenes un šķiet noliktava bija pamatīgi cietusi. Vecajā raktuvē bija nodarbināti kara gūstekņi un 
vietējie vācieši baumoja, ka tie esot slepeni paziņojuši sabiedrotajiem tieši kur jābumbo. Tomēr, šī uzlidojuma norisi  
vēlāk izmeklējot gan internetā, gan saziņā ar kādu vācu vēsturnieku, izrādījās, ka bombardēšana faktiski bijusi tikai 
nelaimīga sagadīšanās, jo bumbvedēju primārais mērķis - degvielas fabrika netālā Čehoslovākijā – bijis mākoņiem 
klāts, un Freiberga gadījusies tuvumā kā “iespēju mērķis” (angliski – “target of oportunity”)6. Šis mūsu piedzīvojums 
mainīja mātes uzskatus par uzlidojumiem un turpmāk katru reizi, kad atskanēja trauksme, māte ar mums cītīgi devās 
uz patversmi! Tomēr, tā arī bija vienīgā reize, kad Freibergu bombardēja.  No informācijas internetā redzams, ka 
uzlidojumā Freibergā bojā gāja 172 cilvēki, no kuriem 133 bija sievietes un bērni.  
 Šajā bombardēšanā nelaimīgi, bet arī laimīgi veicās manai tantei Elzai Bičkai7. Viņa bija ieradusies 
Freibergā kādu laiku pēc mums, ap septembra sākumu, un dzīvoja citur pilsētā.  Pa dienu viņa strādāja fabrikā un 
liktenīgajā bombardēšanas dienā, kā ierasts, bija aizgājusi uz darbu.  Vakarā pēc uzlidojuma, atnākot mājās, viņa 
konstatēja, ka viena no bumbām bija trāpījusi tieši viņas mājai un no mājas pāri palikusi tikai drupu kaudze. Tomēr, 
Elza, kā jau jauna lauku sieviete, bija neatlaidīga un tolaik arī spēcīga. Viņa katru dienu cītīgi raka drupas līdz 
apmēram nedēļu vēlāk viņa tiešām uzdūrās sava dzīvokļa atliekām un atraka, gan savas drēbes, gan rotas lietas, gan 
arī dokumentus, kas dažādu būvelementu pasargāti bija neskārti, bet tikai apputējuši.   
 Diemžēl bēdīgāks stāsts ir par manu onkuli, mātes brāli Aleksandru Felsbergu (iesauktu par “Aleksi”), 
Helēnas Rogocz tēvu. Arī viņš bija nokļuvis Vācijā kādu laiku pēc mums un dzīvoja netālajā Drēzdenē, bēgļu mītnē, 
kas laikam bija paredzēta īpaši bēgļiem no Baltijas valstīm. Viņš mātei bija atrakstījis 1944.g. 1.oktobrī, ka izbraucis 
ar vilcienu no Rīgas 20.septembrī un aizbraucis uz Dancigu, bijis Gotenhāfenā un tad nokļuvis Drēzdenē. Esot 
meklējis savu sievu.  Drēzdenē viņš pabija trīs nedēļas. 

Tajā dienā, kad nobombardēja Freibergu - 1944.g. 7. oktobrī - daļa no tās pašas bumbvedēju vienības 
nobombardēja arī Drēzdeni, arī pirmo reizi.  Tā kā bumbvedēju primārais mērķis – degvielas fabrika Bohēmijā, 
Čehijā -  bija aizsegts mākoņiem, vienas bumbvedēju grupas vadītājs nolēma uzbrukt sekundārajam mērķim, kas bija 
dzelzceļa mezgls Drēzdenē.  Uzlidojums ilga tikai 10 minūtes un uz pilsētas nometa salīdzinoši maz bumbu.  Tas 
skaitījās “mazs” uzlidojums, jo bojā gāja apmēram 300 cilvēku, kas bija maz salīdzinājumā ar lielajiem 
uzlidojumiem daudzām citām Vācijas pilsētām.  Šo Drēzdenes pirmo bombardēšanu detalizēti aprakstījis vēsturnieks 
Fredrick Taylor grāmatā Dresden 8.  

Diemžēl, lai gan uzlidojums bija “mazs”, viena no bumbām trāpīja baltiešu mītnei, kurā dzīvoja arī 
Aleksis9.  Bojā gāja ap 20 cilvēku, galvenokārt latvieši, starp tiem arī Aleksis.  Pārējie mirušie bija igauņi.  Savā 

                                                 
5 Internetā pārskatot ASV gaisa flotes ziņojumus noskaidroju, ka uzlidojums sācies pl. 12:40 
6 No informācijas internetā redzams ka uzlidojumu Freibergai 1944.g. 7.oktobrī veica trīs B17 bumbvedēju “squadrons”, kopā 24 B-17 
bumbvedēji nometot apmēram 60 tonnu bumbu.   Viens “squadron” bija 322nd un viņu dienas ziņojumā rakstīts “REMARKS:  This Squadron led 
the 1st “C” group. Capt. Newquist,  Squadron Operations officer acted as air commander flying with Lt. Walton in the lead A/C.  The “Buckeye” 
scouting force reported that the primary target, the oil plant at Brux, would be open, but the division later advised that it was not, and the lead and 
low squadrons went on to bomb the town of Frieburg, target of opportunity, with very good results”. 
7 Mazmeita manai vecvecmātei Zuzannei Bušmanei (dz. Magaziņa), kuras meita Marija Bička (dz. Bušmane) bija Elzas Bičkas māte. Mana tēva 
māte bija Emma Bērziņa (dz. Bušmane), Marijas māsa.  Elza tātad bija tiešā māsīca manam tēvam Arvīdam Bērziņa, un mana tante.   
8 Fredrick Taylor “Dresden”, Bloomsbury 2004 
9 Aleksandra Felsberga miršanas apliecībā rakstīts, ka mītne atradusies Drēzdenē, Bremer Strasse 
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grāmatā par šo laiku māte raksta10, ka viņa saņēmusi vēstuli no Alekša, ka viņš ir Drēzdenē un braukusi viņu tur 
satikt. Diemžēl, ierodoties viņai pateikts, ka viņš uzlidojumā miris un viņai atdotas viņa palikušās mantas.  Māte 
raksta, ka viņa vairāk uz Drēzdeni neesot bijusi.  
 

 
 
Grāmata Dresden 
 
 

Nez vai māte tomēr Drēzdenē nebija vēlreiz, jo esmu pārliecināts, ka mēs abi ar 
māti aizbraucām uz Drēzdeni, laikam drīz pēc Alekša nāves, uz kādu bēgļu mītni, kur 
satikām Alekša sievu, kas bija poliete un, ka viņai bija maza meitiņa.  Tagad zinu, ka tā bija 
mana māsīca Helēna Rogocz11 . Bēgļu mītnē bija paliela telpa ar divstāvu koka gultām.  
Man prātā stāv, ka mums iedeva dažus Alekša piederumus, no kuriem daļa atradās dzeltenā 
metāla kastītē, kas bija angļu “Nugget” firmas kurpju tīrāmo kastīte. Vai šī bija tā pati 
bēgļu mītne, kur bija dzīvojis Aleksis, vai cita, nezinu.  Savā grāmatā māte apraksta, ka 

apmeklējusi kapsētu, kur Aleksis bijis apglabāts un redzējusi viņa kapu.   
1991.gadā, kad ar sievu Laimu un dēlu Reini apceļojām Vāciju un apmeklējām vietas, kur kādreiz kara laikā būts, 
bijām arī Drēzdenē un pēc tam rakstīju tur attiecīgām iestādēm un meklēju ziņas par Alekša kapu.  Toreiz man 
atbildēja, ka nekas neesot zināms.  
2011.gadā atkal biju Drēzdenē.  Toreiz kopā ar Laimu, manu māsu Baibu un viņas draudzeni Margaret apmeklējām 
vietas, kur mūsu ģimene Otrā Pasaules kara laikā bija dzīvojusi.  Pirms tam atkal sarakstījos ar Drēzdenes pilsētas 
pārvaldi un par pārsteigumu saņēmu e-pasta atbildi, ka Aleksandra Felsberga bēres notikušas 1944.gada 12. oktobrī 
un viņš apglabāts kopējā kapā Äußeren Matthäusfriedhof (Ārejā Mateja kapsētā)12.  No Drēzdenes Pilsētas 
pārvaldes arī atsūtīja fotogrāfiju no kapakmeņa uz kopējā kapa.  Apmeklējot Drēzdeni 2011.gadā, mēs arī 
atradām kapsētu un attiecīgo kapu, kurā krievu valodā rakstīts “Šeit dus mierā padomju pilsoņi, 1941 – 1945, 
39 cilvēki”. 

 
  
 
Ar māsu Baibu pie kopējā kapa, kurā apglabāts arī Aleksandrs Felsbergs, Drēzdenē 
 
 

Kādu laiku Freibergā apmeklēju skolu.  Tā bija pirmā no 
daudzajām pamatskolām, kuru nācās dzīvē apmeklēt.  Skola bija vācu 
valodā un klasē bijām ļoti dažāda vecuma bērni, no jaunākajiem manā 
vecumā līdz pusaudžiem.  Laikam jau Vācijas skolas bija iztukšotas no 
skolotājiem, lai dotu cilvēkus kara vajadzībām, īpaši kara pēdējā gadā, kad 
Vācu armija jau bija zaudējusi tik daudz cilvēku.  Nekādas mācības nav 

palikušas prātā.  Vienīgi atceros, ka vecāki zēni skolā gatavoja modeļu lidmašīnas, laikam planierus. Kaut kas jau 
laikam tika mācīts un pat iemācīts, jo atceros, ka vienu dienu ar māti braucām ar autobusu uz netāliem kalniem, 
laikam Čehoslovākijas Harca kalniem, lai nopirktu ābolus, un māte blakus sēdošai sievietei rādīja manu liecību, kur 
vienā pusē bija atzīmes, bet otrā liela krāsaina bilde no vācu karakuģa.   
Savā grāmatā māte apraksta grūtības, kādas viņai bija pārtikas sagādē, bet, kā bērns, atceros tikai vienu brīdi, kad 
tiešām trūka pārtika.  Bija vakariņu laiks, uz galda bija šķīvis ar šķēli rupjmaizes un, māte teica, ka vairāk ēdamā 
mums nav. Laikam šo šķēli par abiem sadalījām. 
 Ap 1944.g. Ziemassvētku laiku pārcēlāmies no mazā dzīvoklīša daudzdzīvokļu mājā uz mazāku māju, kur 
mums bija ierādīta viena istaba. Tā ziema Vācijā bija ļoti auksta un mūsu istaba droši vien nebija īpaši silta.  Prātā 
palicis gadījums, kad māte kaut kur bija dabūjusi dūņas un ar tām pildījām spilvenus un pēli.  Šķiet istabā nebija 
vietas un darījām to trepju telpā.  Ārā tobrīd plosījās sniega putenis, vienu brīdi kāds ienāca pa āra durvīm un trepju 
telpā uzvirmoja vējš, iznesot mūsu vieglās dūņa pa visu trepju telpu. Mēs gan mēģinājām tās savākt bet vēlāk kārtīgā 
mājas vācu saimniece sūdzējās, ka nevar saprast, no kurienes trepju telpā radušās dūņas.  
 Šeit laikam sākās mana praktiskā interese par filmēšanu, lai gan ne sevišķi sekmīgi.  Biju kaut kur redzējis 
filmu vai fotogrāfiju prožektoru un ar mātes palīdzību vienu vakaru mēģināju to atdarināt.  Saprotams, mums nekāda 
                                                 
10 Lūcija Bērziņa “Pa svešiem lielceļiem – Atmiņu skicējumi”, LARAS grāmatu klubs 1991.  Pārspiesta apgāds “Arka”, Rīgā 1994. 
11 Helenas Rogocz tēvs Aleksandrs Felsberga bija manas mātes Lūcijas Bērziņas (dz. Felsberga) brālis. 
12 Kapsētas adrese norādīta, kā Bremer Str. 18 un viņa kopīgā kapa vieta esot bloks 17, rinda 3, kapu skaits 17.  
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spuldze nebija, bet mazā kastītē ievietojām svecīti un vienā pusē priekšā aizliku papīra gabalu, uz kura biju uzzīmējis 
bildi, it kā foto pozitīvu.  Domāju, ka nebija arī nekāda lēca. Saprotams, tāds “prožektors” neko nerādīja, un 
eksperiments laikam beidzās ar to, ka kastītes virsma no sveces liesmas sāka palikt brūna un taisījās aizdegties. Šķiet, 
māte labi saprata, ka šāds “prožektors” nedarbosies, bet atmiņā palicis, ka viņa aktīvi līdzdarbojās, laikam lai 
veicinātu bērna interesi.   
 Kādu laiku Freibergā, vai tās tuvumā, slimnīcā veseļojās mans brālēns Gunārs Bička, no Lejasciema.  Viņš 
bija iesaukts Latviešu leģionā un piedalījies kaujās Vidzemē, kur diezgan drīz ievainots, par laimi ne smagi, bet 
tomēr bija evakuēts uz Vāciju.  Viņam bija ievainots kājas mazais pirkstiņš.  Atminos, ka mēs viņu vienreiz slimnīcā 
apciemojām.  
 

Ziņas no tēva 
Kamēr 1944.gada rudenī dzīvojām Freibergā, stāvoklis Latvijā strauji mainījās.  Padomju armijai tuvojoties 

Rīgai, tie cilvēki, kuri bija palikuši Latvijā, arvien vairāk baidījās par savu likteni zem atkārtotas Padomju varas un 
domāja par projām braukšanu.  Neskatoties uz kara apstākļiem, pasts Vācijā un vācu iekarotajā Latvijā brīnumainā 
kārta arvien vēl darbojās, un drīz pēc mūsu ierašanās Freibergā māte un tēvs rakstiski uzņēma kontaktu.  Vēstulē 
1944.g. 21.augustā tēvs raksta, ka bijis aplaimots dzirdēt, ka māte un bērni laimīgi sasnieguši Vāciju, kā arī stāsta par 
savu māsu ģimeņu likteņiem: 

 
“Mīļie mīļie draudziņi – 
 Esmu šodien neizsakāmi priecīgs, ka saņēmu no Jums pašiem pirmo ziņu. Par kuģa ienākšanu Dancigā jau biju informēts agrāk. Ļoti 
jauki ir, ka Jūs esat labi aizbraukuši tik tālu un ceru, ka starplaikā esiet arī labi tālāk tikuši.  ------- 
-------  Esmu saņēmis ziņas arī no abām māsām. Mazā māsa [Marija] ir netālu no Cēsīm – viņas adrese – p.n. Jaunrauna. Tirziešos. Viņi ir 
apmetušies pie Zvidzienes modernieka radiem un pašreiz vēl dzīvo puslīdz, jo ir izveduši 3 zirgus un laikam 6 govis. Viņa lūdz, lai Tu arī viņai 
uzrakstot. Es viņai arī uzdevu Edītes adresi. 

Vaviņa [Valija], no kuras gan nupat saņēmu diezgan vēsu vēstuli bija vispirms apmetusies ..ulienas [?] pagastā pie radiem, bet tur jau 
arī fronte ir ļoti tuvu un pašreiz nezinu vai viņi vairs tur ir. Arvīds [Rutkis] esot brīvprātīgi pieteicies leģionā. Tēvs [Rūdolfs Bērziņš] ir palicis uz 
vietas Āboliņos, bet jāšaubās vai viņš tur dzīvs vairs ir, jo tur ir bijušas pirmās frontes līnijas. 
 Mums Rīgā dzīve vēl vienmēr rit diezgan normāli, vienīgi varbūt atskaitot to, ka ielas ir kļuvušas daudz klusākas, jo visi tagad tiek vai 
nu sūtīti pie izrakumu rakšanas, vai iesaukti, vai arī pako somas un brauc uz Vāciju. Man jau arī, iespējams, ka būs drīz jāauj kājas uz karošanu. 
Mūsu Putniņš jau aizgāja otrdien, Upītim jāiet parīt. Šos iesauktos gan pašreiz, pa lielākai daļai, sūta uz Čehiju apmācīt – vairāki kuģi jau ir 
aizgājuši.  ------------------------ 
   -------------------  Čambijs13 
PS Par manu braukšanu pašreiz vēl neko nevaru pateikt, jo stāvoklis vēl nav skaidrs. Mūsu fabrika vēl strādā ar vienu tvaiku un tad jau nevaru 
nekur braukt”. 
 

Vēstulē 6.septembrī viņš jau raksta: ------ Pie pašreizējās straujās pasaules notikumu attīstības es sāku bažīties vai Jums tur 
fronte arī nepienāks tikpat tuvu kā mums. Kad šī vēstule sasniegs Tevi, tad jau gan laikam viss būs atkal citādāk nekā pašreiz. Notikumi jau tagad 
iet neiedomājami ātri – ja nebūtu jāizjūt viss tas uz mūsu pašu ādas, būtu ļoti interesanti vērot un noskatīties.  ---- 
Vēlāk septembrī Jaunciema papīrfabrika, kurā tēvs strādāja par galveno grāmatvedi14, beidza darbu.  Starp viņa 
dokumentiem bija komandējums uz Austrumu Vāciju (tagadējo Poliju), kurā norādīts, ka viņa aizbraukšanas diena ir 
22.septembris.  Tomēr, viņš vēl 24.septembrī saņēma izziņu par savu darba vietu, kurā viņš esot strādājis līdz 
24.septembrim. Tēvs man stāstīja, ka Rīgu viņš atstājis dienu pirms Rīgā ienāca padomju armija, tātad ap 1944.g. 
12.oktobri.  Kopā ar dažiem citiem no papīrfabrikas viņi ar mašīnām bija aizbraukuši uz Liepāju, un pēc tam ar kuģi 
devušies uz Gotenhafen (šodien Gdinja).  Pēc dokumentiem redzams, ka Berlīnē tēvs bijis 1944.g. 17.oktobrī. 

 
  
 
Rīkojums, ka laikā no 1944.g. 22.septembrim līdz 21.oktobrim Arvids Bersins (sic) 
tiek komandēts no Rīgas uz Gröditz caur “Riesa Sa.” braucot cauri Liepājai, Mēmelei 
un Berlīnei. Viņam esot jāpiesakās Ostland Faser Ges. Berlīnē, Halensee Joh. 
Georgstr. 19. Viņa ceļojuma nolūks esot ieņemt darbu celulozes rūpnīca Kubler & 
Niethammer Gröditz.  
 
 
 
Savukārt attiecīgā iestāde Bērlīnē, Papier und Pappe AG Centrālā 
pārvalde 1944.g. 17.oktobrī  tēvu norīkoja uz Tarnowker Mühle 

                                                 
13 Tā tēvs parakstījās, laikam žargona latviskojums no angļu “chum”.  
14 Tolaik fabrika saucās Papier- un Pappenfabriken, des Säge- und Hobelwerkes Jaunzeem bei Riga” [Jaunciema Zāģētavas un ēvelētavas papīra 
un papes fabrika], kas agrāk bijusi Säge- und Hobelwerkes der Papier- und Pappenfabriken J. Mülmans Jaunzeem – Riga.  Kara laikā tā bija daļa 
no Ostland Faser-Gesellschaft m b. H. Tēvs fabrikā nostrādāja no 1940.g. 12.augusta līdz 1944.g. 24.septembrim. 
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papes fabriku, netālu no Schneidemühl pilsētas, toreizējā Pomerānijā (pilsēta tagad saucas Pila un atrodas Polijā).  
Papes fabrika faktiski atradās Tarnowke ciemā (poliski Tarnówka), apmēram 20 km uz ziemeļiem no Schneidemühl 
(Pila), kur tēvs 1944.g. 20.oktobrī tika pierakstīts.  Par šo laiku un vēlāko nokļūšanu pie ģimenes tēvs stāstīja15: 
“Man iedeva atvaļinājumu aizbraukt pie ģimenes [Freibergā], apskatīt ģimeni un tad man bija pēc kādām divām 
nedēļām vai tā jābūt darbā.  Es tur arī strādāju kādu laiku, ----------  līdz kādam janvārim vai tā es tur nostrādāju bet 
tad es sāku klausīties ka arvien skaļāk tie lielgabalu trokšņi sāk nākt tuvumā un es nodomāju šite nav labi.  Un es 
vien nakti sapakoju koferus, un es zināju kā tie vilcieni iet un aizgāju uz vietējo staciju, tāda maza stacija, un 
aizbraucu uz Schneidemühl.  Tas tāds liels centrs, tāds dzelzceļu centrs, un es skatījos, ka tajā Schneidemühl tur iet 
visi vilcieni ar bēgļiem projām uz Berlīnes pusi.  Es domāju sak, es pēdējā brīdī esmu aizbraucis tālāk.  Man viens 
koferītis tikai vairs bija, un es jau kaut kā tiku uz tiem vilcieniem virsū un, toreiz jau neviens par biļetēm un tādām 
lietām daudz nekrāmējās un es aizbraucu uz to Freibergu atpakaļ. Nu es domāju ka es tur janvārī vai februārī 
ierados16 un tur jau tad visa fronte kustējās”.  
 

Ziņas no radiem Latvijā 
Par citu mūsu radu piedzīvojumiem un likteņiem tajā laikā, 1944.gada rudenī un 1945.g. janvārī, var spriest 

no vēstulēm, kuras mani vecāki bija saglabājuši no tiem laikiem. Tēva māsa Marija Gailīte (dzimusi Bērziņa) 1944.g. 
7.septembrī raksta manai mātei Vācijā:  ---- Redzi kāds liktens arī mums pienāca, ka bija jāpamet viss un trijos vezumos jāceļo 
nezināmā virzienā. Citi palika šur tur pa ceļam, bet mēs ar Cesvainieku Ozoliņiem un Ozoliem, pienotavas, atceļojām līdz pašai Jaunraunai.  -------
-   Mums jau vēl visa kā gana, zirgi vezumus knapi varēja pavilkt. Grūti jau gan gāja pa tiem kalniem, bet par 4 dienām tomēr atbraucām. Bija gan 
pa ceļam arī tādi ļaudis, kas liedza pat nakti uz savas zemes pārgulēt. Bet, paldies Dievam, tādu tomēr daudzi nav. Lielākā daļa ir laipni un 
pretimnākoši. Viss jau būtu labi, kaut tik tie nelietas nemāktos vairs virsū. Vēl gan neesam neviens cerību zaudējis, vai tad tīri tā būs, ka latviešu 
tautai būs jāpazūd no pasaules. Varbūt vēl tomēr varēsim kādu reizi mājās atgriezties. Nezin kā tur tagad izskatās. Kad izbraucām, tad palika 
latvieši, Lobes divīzija. Mums mājā bija Imantas pulka štābs. Tie gan teica, ka uz septembri varēšot braukt mājās. Labi būtu ja vispār kādu reizi 
varētu atgriezties. ---- 

Mēnesi vēlāk, 1944.g. 5.oktobrī Marija Gailīte raksta mātei no Variebas, Kurzemē: ------ No Jaunraunas arī pašā 
pēdējā brīdī izbēgām. Aiz muguras palika Valmiera, Smiltene un vēl kādas piecas vietas degot. Vaviņa [Marijas māsa Valija Rutka] gan laikam 
palika turpat, jo zirgus apsita un ievainoja, viens vien esot palicis. Bija rakstījusi, ka šie jau nekur vairs neaizbēgšot, lai nākot vai krievi vai kas. 
Mēs gan pēc deviņu dienu ceļojuma ieradāmies pie Vernera [Elzas Bičkas brālis Verners Bička].  ------- Bet es gan domāju ar savu ģimeni, ka pie 
krieva nav palikšana. Būs vien jābrauc ar zirgu uz Vāciju. Kad saņem manu vēstuli, tad atraksti, ko lai daram.  ------------  Vairs jau mums nekā ko 
zaudēt nav, vienīgi vēl dzīvību varam glābt. Un tas man patlaban tomēr būtu svarīgi, jo – gaidu ģimenes pieaugumu. Sliktā laikā gan tas ir iznācis, 
bet negribu par to žēloties. Tak varbūt Vācijā paliksim visi dzīvi. Visi radi jau arī tur ir aizbraukuši. Žēl gan savas dzimtās zemes, bet negribas arī 
tos mežoņus te redzēt un tās mocības izbaudīt. 

Vēl mēnesi vēlāk, 1944.g. 17.novembrī Marija Gailīte no Variebas, Kurzemē raksta manai mātei: ------ Kaut 
tikai Dievs dotu pārdzīvot arī ziemu tepat, tad jau neko labāku nevarētu vēlēties. Vienu laiku jau gatavojamies gan uz Vāciju, bet nav nemaz tik 
viegli no savas dzimtenes šķirties. Vienmēr vēl ceram, ka varbūt vēl varēsim tepat palikt. Būtu vasara, tad tā lieta būtu daudz vienkāršāka, bet kur 
tagad ar maziem bērniem var braukt, auksts, lietains un vējains. Ja tomēr galā citas izejas vairs nebūs, tad gan mēs tie jaunākie riskēsim un 
dosimies pie Jums.----------- Man tikai ir bezgala žēl, ka Vaviņa [Marijas māsa Valija Rutka] netika šurp atbraukusi, nezin vai nesoļo ar bērniem 
jau austrumu virzienā. Ja būtu viņu satikusi, tad gan būtu pierunājusi, lai brauc kaut ar vienu zirgu. Nezin, vai vairs kādu reizi redzēsimies. Nevar 
nemaz par to domāt, tā tūlīt jāraud. Šinī pagastā mēs esam vienīgie no mūsu stūra, laikam gan maz būs tādu, kas no lubāniešiem šitik tālu 
atbrauca. 

Vēl pēc nedēļas,1944.g. 25.novembrī, Marija Gailīte raksta no Variebas, Kurzemē: ----- Dzīvojam no dienas 
dienā un gaidam kas notiks. Vienu otru reizi tā kā bail sametas kad frontē lielie trokšņi dzirdami. Tagad ir tā, ka laimīga diena kas nodzīvota. Te 
jau runāja, ka visus bēgļus dzīšot uz Vāciju. Man tagad tāds prāts, ka ir gluži viena alga, kas notiek. Tāpat glābiņa vairs nekur nebūs. Gribētos gan 
vēl cerēt, ka kādu reizi vēl visi satiksimies, bet kas to lai zina. Es tagad katru nakti par Zvidzienu un Āboliņiem vien sapņoju, Vaviņu [Valiju 
Rutku] arī vienmēr redzu. Nezin vai tas uz labu vai ļaunu. ----  
Pēdējā vēstulē tajā laikā, 1945.g. 29.janvārī, Marija Gailīte mātei raksta: ----- Dzīvojam vēl arvien pa vecam. Cik nu ilgi, kas to 
lai zina, bet pagaidām jau te vēl turamies. Bija paredzēts gan braukt uz Vāciju, bet nu jau tas atkrīt. Jāturas pie dzimtenes kamēr vien var, lai tad 
notiek kas notikdams. ------ 
 

Drēzdenes bombardēšana 
Sākoties 1945.gadam kara tuvošanās kļuva arvien jaušamāka un gaisa uzlidojumi arvien biežāki. Atmiņā 

palicis, ka tuvojoties bumbvedējiem sirēnas vairs negaudoja pirmo trauksmi, bet tikai otro un to dzirdot, bija tūlīt 
jāmetas tuvākajā patversmē.  Spilgti atceros vienu vakaru, kad tēvs jau bija atpakaļ pie mums. Atkal skanēja 
trauksme, pavadījām kādu laiku patversmē, bet kad atskanēja beigu trauksme un iznācām virszemē, mums pavērās 
baismīgs skats, jo visa pamale Drēzdenes virzienā bija ar sarkanu atblāzmu un pieaugušie viens otram bažīgi teica, 
ka degot Drēzdene.  Tas bija 1945.gada 14. februāra lielais angļu gaisa uzlidojums Drēzdenei, kad pilsētai tika 
mestas neskaitāmas degbumbas un izcēlās situācija, ko apzīmē par “uguns vētru”. Šo angļu un nākošās dienas 
amerikāņu uzlidojumu detalizēti aprakstījis Fredrick Taylor savā jau pieminētā grāmatā Dresden17  Tobrīd mēs to 

                                                 
15 No audio ieraksta no Ulža Rutka intervijas ar papu Straumēnos 1990.gada 4.novembrī. 
16 Tēvs ieradās Freibergā kautkad starp janvāra beigām un 10.februāri, jo tajā datumā viņam ir izsniegti pārtikas taloni.  
17 Fredrick Taylor “Dresden”, Bloomsbury 2004 
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nezinājām, bet tonakt Drēzdenē bojā aizgāja desmitiem tūkstoši cilvēku un šis uzlidojums vēl arvien ir strīdīgs, jo 
cilvēku apziņā Drēzdene vairāk saistījās ar kultūru un ne ar rūpniecību, tātad ne kā pilsēta kuras bombardēšanai būtu 
stratēģiska nozīme karā.  Uzlidojums visvairāk izraisa arī vispārīgu jautājumu, par šīs Vācijas gaisa bombardēšanas 
attaisnojumu, jo, lai gan tika iznīcināti daudzi karam svarīgi objekti, ļoti vispārējas bombardēšanas rezultātā Vācijā 
bojā gāja simtiem tūkstoši civilie iedzīvotāji.  Drēzdenes bombardēšanas rezultātus redzējām divas vai trīs dienas 
vēlāk, kad Freibergā sāka ierasties cilvēki, kas bija izbēguši no Drēzdenes un kājām nākuši uz Freibergu.  Atceros, 
ka mūsu mājās ieradās ģimene, abi pieaugušie un viena meitene.  Sieviete bija ģērbusies kažokā, bet izrādījās, ka 
visai ģimenei zem virsdrēbēm bija tikai gultas drēbes.  Tā viņi bija izbēguši no Drēzdenes.  Pieaugušie pārrunāja, 
kādas šausmas esot piedzīvotas saistībā ar bombardēšanu.  
 

Grossrudested ciems 
Kara frontei un Padomju armijai neatlaidīgi tuvojoties Freibergai, mani vecāki nolēma, ka jādodas tālāk uz 

Rietumiem un tā, drīz pēc Drēzdenes bombardēšanas, 1945.g. 25.februārī, datumā, kuru atceros vēl tagad, devāmies 
ar vilcienu projām no Freibergas.  Bijām pieci, visa mūsu ģimene, ieskaitot tēvu, un Elza Bička.  Atmiņā palicis, ka 
vilciena brauciens bija pa nakti un ka tumšā naktī kāpām ārā galapunktā.  Kā tēvs savulaik stāstīja Uldim Rutkim18: 
“Tur jau nāca bēgļi cauri un viss, un tad mēs sākām runāt, ka sak, šeit jau arī palikšana nekāda liela nav. ---- Tas bija 
atkal pavasarī agrā,  --------  kad mēs kāpām atkal vilcienā un braucām uz rietumiem. Nu mums jau nekādas idejas 
nebija uz kurieni bet tikai uz rietumiem prom, jo mēs tā rēķinājām ka te ar vairs nekādas ilgas palikšanas nav. ------- 
Nu un tad mēs braucām ar tiem vilcieniem, un tie vilcieni jau pilni ar bēgļiem bija.  Tad beidzot kaut kur starp 
Veimāru un Erfurti mūs laikam izsēdināja no tiem vilcieniem. Tas bija tajā Tīringā. Un teica lai mēs tur apmetamies 
kādās sādžās. Un mēs apmetāmies tādā sādžā Großrudestedt. Mēs tur dabūjām pie viena vācu bauera otrā stāvā tādas 
vienu vai divas istabas” 19.  Großrudestedt ciems bija apmēram 10 km. uz ziemeļaustrumiem no Erfurtes, Tīringā 
(Thűring), Vācijas vidienē.   Kā jau tajā rajonā, saimniecības ēkas bija daļa no ciema, bet lauki sākās tūlīt aiz mājām.  
Mājas veidoja tādu kā ieloku “U” burta veidojumā, ar dzīvojamām mājām priekšā pie ielas un kūtīm un citām 
saimniecības ēkām galvenās mājas aizmugurē. 
 

                                               
 
Neue Strasse, Großrudestedt. Döringu māja                  2016.g. jūnijā ar dēlu Valdi pie Döringu mājas. 
baltā māja kreisā pusē.   
 

Man toreiz bija tikai 6 gadi un 7 mēneši, tātad biju vēl ļoti jauns un no saimniecības dzīves atceros maz, 
toties, kara notikumi laikam bija tik spilgti, ka tie man ļoti dzīvi iespieduši atmiņā.  Vienīgais, kas palicis atmiņā no 
saimniecības dzīves ir, ka vienu dienu atbrauca veterinārārsts un zirgus kastrēja.  Zirgiem ar ķēdēm sasēja kājas un 
viņus kastrēja.  Vai pielietoja kādu anestēziju nezinu, bet procesa laikā zirgi pamatīgi spārdījās. Vēlāk mēs puikas 
pētījām nogrieztās ķermeņa daļas.  
 Neilgi pirms šo rajonu ieņēma amerikāņi, ciema tuvumā ieradās latviešu karavīri ar izpletņu lēcēju mantu 
noliktavu, kuru viņiem laikam bija uzdots sargāt. Vai viņi paši bija izpletņu lēcēji, neatceros. Kaut kā kļuva zināms, 
ka viņi ir latvieši un viņus apciemojām viņu nometnē. Viņi mūs savukārt “apdāvināja” ar dažādu izpletņu lēcēju 
inventāru – pašiem izpletņiem, īpatnējām auklām no kurām karājās lēcēji un pat šķērēm.  Visi zināja, ka karš iet uz 
beigām un atbildību vairs neprasīs par noliktavas sargāšanu, un tā viņi ar devīgu roku mūs apdāvinājām.  Vēlākajos 
pēckara gados, kad visa kā trūka, šīs mantas izrādījās noderīgas. Izpletņu drēbe bija no ļoti izturīga mākslīga auduma 
un no to varēja nokrāsot un izgatavot drēbes. Tā, vēlāk, kad jau dzīvojām Pinebergā, mazskautos piedalījos ar kreklu, 

                                                 
18 No ieraksta no Ulža Rutka intervijas ar tēvu Straumēnos 1990.gada 4.novembrī. 
19 Mājas toreizējā adrese bija Großrudestedt, Neue Strasse 49 (bet tagad Neue Strasse 2) 
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kas bija šūts no izpletņu drēbes un bija krāsots tumši zaļš. Toties īpašās izpletņa auklas, kas bija savītas no daudzām 
atsevišķām mazām auklām, labi noderēja dažādiem nolūkiem.  
 

Frontes tuvošanās  
 Tīringa bija Vācijas vidienē un kara fronte pie mums nonāca salīdzinoši vēlu, neilgi pirms kara beigām – 
1945.g. aprīlī.  Laikam jau pieaugušos sākās kādas nojautas par frontes tuvošanos un sajūta laikam bija manāma arī 
bērniem.  Lai gan biju mazs, šķiet no sava redzes punkta diezgan daudz zināju par karu. Apmēram nedēļu vai divas 
pirms frontes pienākšanas atceros, ka ciemā savāca vēl vecos vīrus, grupiņu apmēram 10 – 15 vīru, nostādīja ierindā, 
lai piedalītos aizstāvēšanas cīņās. Paskats pat man, kā mazam puikam, toreiz likās diezgan nožēlojams.  Laikam jau 
mani vecāki runāja par to, ka Vācija karu ir zaudējusi, tādēļ to zināju arī es un mēs visi tikai gaidījām, kad ienāks 
amerikāņi.  Kā zinājām, ka tie būs amerikāņi neatceros, bet prātā stāv, ka tāda nojauta bija.  Laikam vietējie vācieši 
tomēr zināja, iespējams no radio ziņām. Mums jau toreiz nekāds radio nebija.  
 Dažas dienas pirms frontes ienākšanas tās tuvošanās bija jaušama galvenokārt, jo sākās zemu lidojošu 
iznīcinātāju apšaude dažiem objektiem ciema tuvumā.  Caur ciemu gāja dzelzceļa līnija un ciemā bija stacija.  Vienu 
dienu iznīcinātāji sašāva kara apgādes vilcienu, kas atradās ciema tuvumā un tas palika uz sliedēm stāvot.  Nošāva 
arī vairākus zirgus ciema apkārtnē un rezultātā tikām pie zirga gaļas, ko atceros ēdam.  Nebijām par to sevišķi 
priecīgi, bet laikam bijām daļēji badā, jo zirga gaļu tomēr ēdām.  Tā arī ir vienīgā reize mūžā, kad esmu to darījis.  
Kādu gabalu no ciema atradās lidlauks, dienu vai divas pirms frontes ienākšanas notika gaisa kauja starp amerikāņu 
un vācu lidmašīnu un pēdējā tika nošauta.  Šķiet atceros redzam lidmašīnas, bet pašu nošaušanas faktu neatceros 
redzam.  Laikam par to stāstīja citi puikas.  
 Arī vietējiem vāciešiem bija nojauta par frontes tūlītējo pienākšanu, jo atceros, ka no visu māju logiem sāka 
izkārt baltus karogus – dvieļus, palagus, spilvendrānas – kas nu kuram bija.  Māte stāstīja, ka mūsu mājas saimniece 
viņai rādījusi attiecīgu drēbes gabalu un prasījusi, vai tas esot piemērots izkāršanai, kā balts karogs.  
 Kādu dienu pirms amerikāņu armijas ienākšanas sākās šaušana netālajā mežā un runāja, ka tur esot notikusi 
tanku apšaude. Man miglaini palicis atmiņā, ka mēs nakti pirms armijas ienākšanas pavadījām saimniecības pagrabā, 
lai gan mana māte savā atmiņu grāmatā20 raksta, ka tas esot bijis divas naktis un vienu dienu.  Uz rīta pusi māte 
laikam nevarēja nociesties un uzgāja augšā mūsu istabā, kas šķiet bija otrā stāvā.  Prātā palicis, ka māte ar papu par 
to mazliet strīdējās, jo tēvs vēl baidījās iziet no pagraba, bet māte tomēr izgāja.  Man prātā nestāv, ka apkārtnē būtu 
notikusi kaut kāda liela apšaude.  Pēc kāda laika arī tēvs un es uzgājām pie mātes un atceros, ka bija agrs rīts.  
Datums bija 1945.g. 11. aprīlis. To mana māte ir atzīmējusi savā atmiņu grāmatā un tas saskan ar ASV armijas 
vienību vēstures aprakstiem.  
 

Amerikāņu armijas ienākšana21 
 Neatceros, vai tas bija tūlīt pēc iziešanas no pagraba, vai drīz pēc tam, bet mēs konstatējam, ka ir liels 
automašīnu troksnis, un ka caur ciemu brauc amerikāņu armijas automašīnu kolonna.  Viņi virzījās cauri ciemam pa 
galveno ceļu no rietumiem uz ziemeļaustrumiem.  Galvenais, kas mūs pārsteidza un iespaidoja bija cik šī kolonna 
bija milzīga. Nepārtrauktā straumē diezgan ātri caur ciemam plūda džipi, Studebaker sešritenīgās smagās mašīnas, 
lielgabalu vilcēji, ambulances un viss visādas ASV armijas mašīnas.  Bija grūti šķērsot ielu, jo mašīnas diezgan ātri 
brauca nepārtrauktā straumē un šī straume turpinājās kādas četras stundas, līdz pusdienas laikam.    
 Ap pusdienas laiku mašīnu plūsma norima, bet toties ciems bija sablīvēts ar armijas mašīnām.  Ciema 
centrālajā laukumiņā pie baznīcas mašīnas bija novietotas viena pie otras, kā šodien tā ir pieblīvētā lielveikalu 
stāvlaukumā.  Kareivji ieturēja pusdienas. Atceros, ka mēs zēni gājām pie viņiem un prasījām – ko gan? – prasījām 
košļājamo gumiju, vāciski “kaugumiju”, bet atmiņā stāv, ka zaldāti nebija sevišķi devīgi un vismaz es neko 
nedabūju.  
 
                                                 
20 Lūcija Bērziņa “Pa svešiem lielceļiem – Atmiņu skicējumi”, LARAS grāmatu klubs 1991.  Pārspiesta apgāds “Arka”, Rīgā 1994. 
21 No ASV armijas vēstures materiāliem izriet, ka visu šo rajonu ieņēma ģenerāļa Pattona vadītā 3. ASV armija, kas traucās cauri Vācijai no 
dienvidrietumiem uz austrumiem un ieņēma Leipcigu (Leipzig), tika līdz Hemnicai (Chemniz) un aizgāja līdz Čehoslovākijai, līdz Pilzenes 
pilsētai. 
Caur e-pastu sapazinos ar vācu kara vēsturnieka Juergen Muller un viņš man atsūtīja sekojošo par Grossrudested ieņemšanu: 
“Großrudestedt was freed by the Combat Team 15, 15th Tank Battalion, 6th Armored Division, XX. US Corps, 3rd US Army in the morning of 
the 11. April. The 15th Tk Bn  was commanded by  Lieutenant William A. Sussman. This troop didn't stay for a long time and attacked further 
to the east. The infantrymen of the 2nd Battalion, 385th Infantry Regiment, 76th Infantry Division, XX. Corps, 3rd US Army came at the same 
day behind the tanks. They reached Großrudestedt toward 16.00 hours. Commanding Officer of the 2./385 was Lieutenant Colonel James K. 
Schmidt. The battalion was supported by the tanks of the Charlie Company, 749th Tank Battalion, 76th Infantry Division. In the evening 
the 301st Engineer Combat Battalion, 76th Infantry Division go to Großrudestedt. In the documents of these unities (sic) nothing [so] far is 
found [relating] to Großrudestedt. I'm namely also a member of the veteran organization of the 76th Infantry Division.”  
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Ciema laukums pie baznīcas, kurš 1945.g. 11.aprīlī bija pieblīvēts ar ASV kara tehniku. Skats 
2011.gadā. 
 
Bija apmēram 15:00 tajā dienā, kad es ar saimnieces dēlu, Fritz Dȍring, kurš 
bija mazliet vecāks par mani, spēlējamies ķieģeļu kaudzē saimniecības ēku 
vidū.  Tad uzreiz, negaidīti, lidojot ļoti zemu virs māju jumtiem no rietumiem 
parādījās trīs vācu divmotorīgi bumbvedēji un pārlidoja ciemam mazliet uz 
dienvidiem no mūsu mājas.  Fricis man kaut ko uzbļāva un momentā metās 
bēgt uz tuvāko ēku. Es skatījos apkārt un uz lidmašīnām, bet neko neredzēju, 

bet, ja nu draugs metās bēgt, tad laikam ir iemesls un es metos viņam pakaļ.  Nebiju paskrējis tālāk, kā dažus soļus, 
kad atskanēja milzīgs sprādziens un dažas mājas tālāk pacēlās liels melns dūmu stabs.  Viss notika dažās sekundēs, 
pārlidoja lidmašīnas, nogranda sprādziens un viss atkal bija kluss un lidmašīnas pazudušas. 
 

 
  Döringu mājas pagalms, kurā spēlējāmies vācu uzlidojuma 
laikā, kad netālu nogranda nomestā bumba 
 
Fricis man stāstīja, ka esot redzējis, ka no 
lidmašīnas sāk krist bumba. Mazliet vēlāk 
izrādījās, ka, lai gan ciems bija pieblīvēts ar 
amerikāņu armijas mašīnām, pilots laikam steigā 
vai neprasmē bumbu palaida pa vēlu un netrāpīja 
nevienai ASV mašīnai, bet trāpīja netālās 
saimniecības “sirsniņu” mājai, kurā tajā brīdī 
sēdēja tās mājas veca kundze, kuru uz vietas 
nosista.  Mūsu saimnieces dēlu Frici Döringu, ar 
kuru toreiz spēlējos satiku gadiem vēlāk 
1991.gadā, kad bija kritis Berlīnes mūris un mēs ar 
Laimu un dēlu Reini apbraukājām vietas, kur kara 

laikā mūsu un Laimas ģimenes bija braukušas un apmetušās.  
 

  
 
Ruth un Friz Döring 1991.g. augustā, kad pēc Berlīnes mūra krišanas ar Laimu un 
dēlu Reini apbraukājām vietas, kur Otrā pasaules kara laikā mūsu ģimene bijām 
dzīvojuši.  
 
 
 
 
Pēc amerikāņu armijas ienākšanas 
Atceros, ka drīz pēc ASV armijas ierašanās, varbūt nākamajā 
dienā, ar tēvu aizgājām uz netālo lidlauku un tur angārā stāvēja 
vismaz viena lidmašīna, varbūt arī vairākas. Otrreiz uz lidlauku 

aizgājām divas dienas vēlāk un par pārsteigumu konstatējām, ka šī lidmašīna, vai vairākas, bija galīgi izjauktas 
mazās daļās, no kurām liela daļa jau bija aiznestas.  Cilvēki, kas gribēja kaut ko pievākt bija rīkojušies ļoti ātri. 
 Dienu vai divas pēc amerikāņu ienākšanas mēs ar tēvu gājām uz sašauto vilcienu, kas stāvēja uz sliedēm uz 
ziemeļiem no stacijas.  
 

  
Großrudestedt stacija, kad 2011.gadā ar Laimu, māsu Baibu un viņas draudzeni Margaret 
apmeklējām vietas, kur Otrā pasaules kara laikā dzīvojām.  Armijas apgādes vilciens stāvēja 
tālumā uz šīm sliedēm.  
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Vilciens bija garš un bija skaidrs, ka tas ir armijas apgādes vilciens, jo bija dažādi vagoni, katrs piepildīts ar 
dažnedažādām karam vajadzīgām lietām.  Bija vagoni, kuros atradās kaudzēm vienādu lieluma lādiņu, gan mazāka 
kalibra, gan lielāka kalibra. Pārsteidzoši, vienā vagonā pat atradās vesela lauku telefona centrāle, bet citā vagonā 
zobārstu iekārta ar zobārsta krēslu.  Vilciena priekšgalā dega vagons, kas bija pildīts ar kaut kāda degviela, un tas 
turpināja degt vairākas dienas.  Tas viss tomēr interesēja tikai mani, kā mazu puiku, bet tēva mērķis bija vagons, kurā 
bija sabērta labība. No šī vagona mēs ieguvām divus maisus ar graudiem, laikam kviešiem.  Pārtika, tieši pēckara 
brīdī, tas jau bija kaut kas! Kad mēs jau vēlāk dzīvojām Ģiftenē (Giften), mēs ar tēvu aizbraucām uz netālajām vēja 
dzirnavām un mums šos graudus samala miltos. Miltu maisi mums vēl bija Hannoverē, mūsu elegantās mājas 
pagrabā, un mani vecāki tos tur beigās atstāja, kad mēs 1946. gada pavasarī pārcēlāmies uz Zoo nometni Hamburgā. 
Toreiz mani vecāki teica, lai tie tiek šis Hannoveres mājas saimniecei, kura vienmēr šķendējās, ka viņas elegantā 
mājā ielikti bēgļi no Austrumeiropas.  
 Citā vilciena vagonā bija bluķi ar sveču taukiem.  Tie bija lielos četrstūros, apm. 0,5 metru kvadrātā un 
kādus 5 cm biezi.  Vagonos, kuros bija lielāka kalibra šaujamie lādiņi, paši lādiņi bija katrs iepakoti cauruļveida 
papes ievalkā.  Mēs ņēmām šīs caurules, bet pašus lādiņus atstājām vagonā.  Mājās sveču taukus ietecinājām šajās 
caurulītēs, ielikām pa vidu diegu, iespējams no izpletņiem, un, kad tie sacietēja, mums bija sveces.  Toreiz jau ciemā 
elektrība nebija un sveces bija nepieciešamas.  
 Vēl viena atmiņa man ir, ka es laikam no citiem puikām dabūju dzirdēt, ka kaimiņu ciemā, Kleinrudestedt, 
apmēram kilometra attālumā, uz ielas atrodas vācu tanks. Atceros, ka pusdienas laikā es viens pats aizgāju uz 
Kleinrudested un sāku kāpt tankā iekšā un to apskatīt. Tanks nebija redzami bojāts un varbūt pat vienkārši bija uz 
ielas pamests. Ļoti iespējams, ka tankā vēl bija dzīva kaujas munīcija un man jau tajā laikā būtu bijusi vēlme visus 
kloķus izmēģināt un raustīt. Tomēr, nebiju ilgi uz tanka, kad parādījās sieviete, kura mani kārtīgi sabāra un teica lai 
tūlīt beidzu spēlēties ar tanku un eju mājās.  Ar to arī beidzās mana vienīgā spēlēšanās dzīvē ar īstu tanku! Neatceros, 
vai par šo epizodi tiku stāstījis saviem vecākiem, domāju, ka nē. 

Cita atmiņa no šīm pēckara dienām man ir par laiviņām (smailītēm), ko vietējie vecākie zēni izgatavoja no 
lidmašīnu rezerves degvielu tvertnēm.  Tās bija tvertnes kuras piekarināja lidmašīnām zem spārniem lai būtu 
papildus degviela un, kad tās iztukšojās, pilots viņas nometa.  Domāju, ka tvertnes nāca no lidmašīnām tuvējā 
lidlaukā.  Tvertnes bija cigāra formā, apmēram 3 metrus garas un zēni tām izkala augšpusē četrkantīgu caurumu, lai 
varētu šajā “smailītē” sēdēt un saplacināja apakšpusi, lai laiva būtu stabilāka.  Braukšana ar smailītēm notika pa 
mazu strautiņu, kas plūda pa laukiem apm. 50 metrus aiz mūsu ielas mājām.  

 
  
Strautiņš aiz saimniecībām Großrudestedt, pa kuru puikas pēc kara beigām brauca ar 
“smailītēm”, taisītām no lidmašīnu rezerves degvielas tankiem.  
 
 Kopā zēni bija sagatavojuši apmēram duci šādu smailīšu. Man gan 
vienam pašam zēni neļāva braukt, bet laikam vienreiz viens mani 
pavizināja. Gadiem vēlāk, kad 1991. gadā ar Laimu un dēlu Reini 
apciemojām Großrudestedt,  es Fricim Dēringam stāstīju par 
paštaisītajām smailītēm un viņš teica “nāc man līdzi”. Viņš aizveda uz 
nojumi saimniecības tālajā galā un tur vēl arvien stāvēja šāda smailīte.  
Redzēt šo “smailīti” atkal pēc 46 gadiem, man bija dziļš emocionāls 
pārdzīvojums! 

 
  
 
Friz Döring 1991.gadā man rāda “smailīti”, kas viņam 46 gadus pēc kara arvien 
stāv saimniecības aizmugurē.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Vienu dienu mēs ģimene aizgājām uz vilcienu, kurā preču vagonos dzīvoja bēgļi no Latvijas.  Tie bija preču 
vagoni ar lielām sānu durvīm, un varēja redzēt, ka viena, vai varbūt vairākas ģimenes dzīvo katrā vagonā.  Gāja 
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runas, ka viņus vedīs atpakaļ uz Latviju. Toreiz jau sabiedrotie vēl nebija izdevuši rīkojumu, ka bēgļi no Baltijas 
valstīm nav ar varu jārepatriē atpakaļ uz savām Padomju armijas okupētām valstīm un domājams, ka arī šos cilvēkus 
aizveda atpakaļ uz Latviju, vai varbūt arī tālāk uz Sibīriju. 

 
 
 
Mēs abi ar Friz Döring apskatot “smailīti” 2011.gadā.  
 
 
 
Pateicoties mātes labām angļu valodas zināšanām, drīz pēc 
amerikāņu ienākšanas viņa ieguva darbu, kā tulks pie amerikāņu 
militārās pārvaldes, kas atradās Erfurtē.  Māte labi ziņaja angļu 
valodu, jo viņas māte, dzimusi Gertrude Coates, nāca no angļu 
tirgotāju un fabrikantu ģimenes, kuri dzīvoja Pēterburgā pirms 
Padomju revolūcijas. Ģertrūde tur bija iepazinusies un 
apprecējusies ar vectēvu Ernestu Felsbergu, kurš vēlāk bija 
mācības spēks Tērbatā (tagad Tartū) , un pēc Pirmā pasaules kara 

kļuva par Latvijas Universitātes pirmo rektoru, ko ievēlēja saskaņa ar universitātes jauno satversmi.  Arī tēvs Arvīds 
prata angļu valodu, lai gan ne tik labi kā māte, jo viņa tēvs Rūdolgs Bērziņš bija kādreiz bija turīgs uzņēmējs un linu 
tirgotājs, un domājams savu dēlu skolojis sekot viņa pēdās.  Tā tēvs bija apsolvējis Olava komercskolu Rīgā un arī 
beidzis Ekonomikas fakultāti Latvijas Universitātē. 
 

  
Mātes amerikāņu militārās pārvaldes tulces aproce, izdota 1945.g. 23.maijā. M.G. nozīmē “Military 
Government”.  
 
 
Tur viņa nostrādāja līdz 1945.g. jūnija vidum. Tur viņai arī pastāstīja to, kas skaitījās 
noslēpums: ka Tīringa drīz pāries Padomju Savienības pārvaldīšanā.  Sabiedrotie jau 
Jaltas konferencē 1945.g. februārī bija vienojušies pēc Vācijas sakāves to sadalīt 
četrās okupācijas zonās – angļu, amerikāņu, padomju un franču – un bija vienojušies 
par šo zonu robežām.  Tomēr, iekarojot Vāciju, amerikāņu armija bija virzījusies 

strauji uz priekšu un, iestājoties pamieram, bija ieņēmusi lielāku rajonu nekā vienošanās paredzēja, ieskaitot Tīringu, 
kurā atradāmies mēs.  Tika nolemts, ka arī Berlīni sadalīs četrās zonās un, tā kā to bija ieņēmusi Padomju armija, tad 
bija paredzēta apmaiņa, kurā Tīringu nodos Padomju Savienībai maiņā pret okupācijas zonām Berlīnē, kuras 
pārraudzītu trīs rietumu sabiedrotie – Anglija, ASV un Francija.  Virsnieks, kurš ASV militārajā pārvaldē bija mātes 
priekšnieks, nevien mātei pateica šo noslēpumu, bet arī izgādāja transportu, lai mūsu ģimeni, kopā ar citu latviešu 
ģimeni, Kalniņiem, aizvestu tālāk uz rietumiem.  Atļauja mātei un tēvam ar diviem bērniem izbraukt no Erfurtes bija 
izrakstīta braucienam un Kaseli un tālāk uz Oldenburgu, bet doma faktiski bija ka viņiem ir atļauja doties uz 
rietumiem uz jebkuru vietu toreizējā iekarotajā Vācijā.  Nebūtu mātes priekšnieks mums to pastāstījis, mūsu ģimenes 
liktenis droši vien būtu bijis pavisam savādāks, mēs būtu atgriezti Latvijā un ļoti iespējams pat sūtīti tālāk kaut kur 
uz Sibīriju. 
 

      
 
Liktenīgā Militārās pārvaldes Vācijā atļauja tēvam un mātei ar diviem bērniem braukt no Erfurtes uz Kaseli un tālāk uz Oldenburgu.   Gala mērķis 
jau nebija īpaši svarīgs, bet mērķis bija visumā doties rietumu virzienā.  
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Mūsu pirmā DP22 nometne Ģiftene (Giften) 
Tā, apmēram mēnesi pēc kara beigām, iespējams 1945.g. 17.jūnijā, saulainas dienas rītā mūsu rīcība bija 

viena vieglā un viena smagā mašīna. Vieglajā mašīnā kāpa māte ar Baibu, kurai bija ap 1 ½ gadu, un Kalniņa kundze 
ar ļoti mazu bērniņu.  Vīrieši, tante Elza Bička un es, kopā ar visām mūsu mantām, sēdējām smagās mašīnas 
aizmugurē, kas bija vaļēja – tikai malas, bet bez nekāda brezenta pārsega. Šķiet tūlīt, vai pa ceļam, smagās mašīnas 
aizmugurē sakāpa arī apmēram 20 bijušie vācu armijas karavīri uniformās, kuri brauca mājās. No mātes grāmatas 
noprotu23, ka ceļa mērķis bija maza pilsēta Hildesheima, kurā Kalniņam laikam dzīvoja paziņa. Braucām visu dienu, 
šur tur izlaižot kādu vācu karavīru un, kad sāka krēslot, beidzot sasniedzām Hildesheimu. Diemžēl iebraukšana 
pilsētiņā visiem pieaugušajiem bija liels šoks, jo pilsēta bija galīgi sabombardēta un gandrīz neviena ēka nebija 
palikusi neskārta. Māja pēc mājas bija vienās drupās.   
 

  
 
Fotogrāfija no Hildesheimas 1949.gadā, kurā redzams pilsētas 
nams (pie bultas) un apkārt sabombardēto ēku drupas.   
Fotogrāfija atrodas Hildesheimas muzejā.  Pārfotografēta 
2011.gadā, kad apceļojām karā būtās vietas.  

 
 
 
Hildesheima bija cietusi astoņos gaisa uzlidojumos, 
un pēdējais, kas bija lielākais, bija noticis 1945.g. 
22.martā, nesen pirms kara beigām.  Mūsu divas 
mašīnas brauca uz pilsēta centru, bet to sasniedzot 
pieaugušos sagaidīja otrs šoks. Pilsētas nams 
(“Rātsnams”) bija vai nu daļēji nesabombardēts, vai 
salabots, un bija lietošanā, bet pie tā plīvoja četru 
sabiedroto karogi, ieskaitot Padomju Savienības 
karogu!  

 
 
 
  
 
Mēs ar Baibu 2011.gadā pie restaurēta Hildesheimas pilsētas nama. 
 
 
 
 
Tomēr, izrādījās, ka rajonu pārvaldīja amerikāņu vai angļu militārā pārvalde un 
satraukums noplaka.  Kaut kā mums arī atradās naktsmājas kādā ēkā pilsētas nomalē, 
kas bombardēšanā nebija skārta.  
Nākoša rītā ceļojums turpinājās un kādu gabalu aiz Hildesheimas, braucot cauri 

ciemam vārdā Ģiftene (Giften), pieaugušie ieraudzīja, ka no vienas saimniecības izkārts karogkāts ar Latvijas 
karogu. Pieaugušie bungoja smagajai mašīnai pa jumtu, lai šoferis apstājās, bet viņš tikai turpināja braukt, līdz 
beidzot pieturēja nākamajā ciemā, kur arī apgrieza mašīnu un atgriezās Ģiftenē.  Izrādījās, ka tur veidojas latviešu 
bēgļu nometne – “DP nometne” (“Displaced Persons”) un tā mēs kļuvām par “dīpīšiem”, vispārējs apzīmējums 
visiem mums bēgļiem Vācijā.  Tas bija gan oficiāls apzīmējums, gan tāds mīlīgs latviskojums. 

Sākumā mēs dzīvojām kūts ēkā saimniecībā, kurā bija DP nometnes administratīvais centrs24, bet no 
1945.g. 5.augusta mums ierādīja vienu (varbūt divas) istabas savrupmājā ciema nomalē25 
                                                 
22 DP – Angliski “Displaced persons”, latvieski “Pārvietotās personas”.  
23 Lūcija Bērziņa “Pa svešiem lielceļiem – Atmiņu skicējumi”, LARAS grāmatu klubs 1991.  Pārspiesta apgāds “Arka”, Rīgā 1994. 
24 Saimniecība atradās uz galvenās ielas – Giftener strasse 
25 Adrese Ģiftenē no 19.7.45 līdz 31.10.45 bija Hildesheimer Str. 13. 
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No Ģiftenē pavadītā laika man palikušas maz atmiņu. Kā jau centīgiem latviešiem pienākas, tur esot bijusi 
nodibināta latviešu skoliņa, tātad tā bija manā dzīvē pirmā latviešu skola un otrā pamatskola.  

Ir viena atmiņa, ka bijām aizgājuši kādā netālā upē izpeldēties.  Toreiz man peldkostīma nebija un tēvs un 
māte teica, lai plunčājoties tāpat pliks.  Jutu, ka man tas īpaši nepatika un turējos lielāko tiesu zem ūdens, lai 
neizrādītu savu kailumu.  Laikam jau sāku just kautrību būt publiski redzamam plikam. 
 

 
 
Hanoveres rajona karte kurā norādīts Ģiftenes ciems (ar zilu bultu) 
 
 
 
Otra atmiņa ir, ka vienu nakti plosījās milzīgs negaiss un zibens spērieni sekoja 
viens aiz otra ar nepārtrauktu pērkona dārdoņu. 
Trešā atmiņu drumstala ir, ka vienu dienu netālu no mājas ar dažiem citiem 
zēniem spēlējāmies smiltīs un viņiem bija dažas mazas spēļu mašīnas.  Vienu 
brīdi mūsu mātes mūs sauca pusdienās un mēs zēni mazliet debatējām, vai spēļu 
mašīnas var atstāt turpat, vai labāk paņemt līdzi mājās, lai tās citi lielāki bērni 
nepaņem. Es teicu, ka var atstāt un, ka nekas nenotiks. Diemžēl, kad 
atgriezāmies, dažas no spēļu mašīnām bija pazudušas.   
Ģiftenē nodzīvojām no 1945. gada 19. jūnijam līdz 31. oktobrim, bet atmiņas par 
šo nometni man ir ļoti miglainas. Grūti izskaidrot, kādēļ tā.  Iespējams, ka dzīve 
iegāja mierīgākās, vienmuļākās sliedēs un pēc spilgtajiem kara laika 

piedzīvojumiem, jaunā dzīve likās bāla.  Ģifteni atkal apciemoju 1968.g. augustā, kad abi ar Laimu bijām uz gadu 
atbraukuši no Austrālijas apmeklēt Eiropu.  Pēc 2. Latviešu Dziesmu svētkiem Hannoverē mēs kopā ar māti 
aizbraucām uz Ģifteni, atradām māju, kur kādreiz bija dzīvots un satikām tās toreizējo īpašnieci, Herkes kundzi, kura 
tur vēl arvien dzīvoja.  
 

                      
 
Saimniecība, kas bija Ģiftenes DP nometnes administratīvais centrs.  Pa labi, Laima stāv pie kūts ēkas, kurā bijām nometināti sākotnējā laikā 
nometnē. Fotogrāfijas uzņemtas 1968.g. augustā.  
 

                        
 
Iela un ēka tālumā pa kreisi, kurā dzīvojām Ģiftenē. Pie ēkas redzama Herkes kundze, kura bija ēkas īpašniece arī 1945.gadā, kad mēs tur 
apmetāmies. Domājams, ka redzama arī viņas meita, kopā ar māti un Laimu. Fotogrāfijas uzņemtas 1968.g. augustā. Uz ielas redzams mūsu 
toreizējais auto, zaļš VW Variant.  
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Tēva apliecība, ka viņš Ģiftenē nostrādājis no 1945.g. 19.jūlija līdz 31.jūlijam.  Ir otra apliecība 
kurā norādīts, ka viņš arī strādājis līdz 31.augustam. Lai gan adrese norādīta kā “Hannover”, pēc 
ielas adreses ir skaidrs, ka tā attiecas uz laiku Ģiftenē.  Ģiftene laikam tika uzskatīta kā 
Hannoveres rajonā.  
 
 
1945.g. 19.jūlijā māte atkal ieguva darbu pie militārās pārvaldes, šoreiz pie 
angļu pārvaldes netālajā Hannoverē (Hannover), jo Vācijas ziemeļrietumu 
daļa bija nozīmēta par angļu okupācijas zonu, t.s. “Angļu zona”.  Tajā pašā 
laikā darbu pie militārās pārvaldes, kā tulks ieguva arī tēvs. Atceros, ka viņi 

sāka braukt uz Hannoveri uz darbu ar tramvaju no netālās Saarstedt. Kā viņi tika uz Saarstedt neatceros, iespējams, 
ka viņi gāja kājām, jo Saarstedt bija divus kilometrus no Ģiftenes.  Iespējams arī, ka laika gaitā viņi abi bija tikuši pie 
divriteņiem, jo atceros, ka tēvs ieguva divriteni, iemainot to pret Ernesta Felsberga kādreizējo kabatas pulksteni.  
  

Sava māja Hannoverē 
Pateicoties vecāku darbam pie angļu militārās pārvaldes Hannoverē, mūsu ģimenei, ieskaitot Elzu, 

dzīvošanai Hannoverē piešķīra pusi no dvīņu mājas, elegantā Hannoveres rajonā26 , kas bēgļiem no Austrumeiropas 
bija nepieredzēta situācija un nepieredzēti lepna greznība.  

 
 
 
Apliecība ka mūsu ģimene un Anna Riekstiņa dzīvo mājā Senator Bauer Strasse 31, Hannoverē 
 
 
Uz šo māju pārcēlāmies pirms 1945.g. 1.novembra, jo tēvam bija izdota apliecība, ka no tā datuma 
viņš strādā pie militārās pārvaldes.   

 
 
 Dvīņu māja elegantā Hannoveres rajonā, ko mums 
piešķīra dzīvošanai Hannoverē, jo mani vecāki 
strādāja priekš angļu militārās pārvaldes.  Mums bija 
piešķirts mājas tuvākais gals. Foto uzņemts 2011.g. 
aprīlī, un mājas priekša redzamas Laima, Baiba un 
viņas draudzene Margaret Spooner.  
 
 
 

 
          Hannoveres mājas veranda ar vīnogulāju.  

 
Atmiņā stāv, ka mājai bija lielas platas trepes un ka kāpņu telpu greznoja dažāda lieluma briežu ragi, ko 

agrākie iemītnieki bija nomedījuši. Aizmugurē, pret dienvidiem, bija stiklota veranda, kurā auga vīnogulājs un rudenī 
gatavojās vīnogas.  Māja bija ļoti skaistā ielā, ar skaistiem kokiem gar abām ielas malām.  Gar ielas pretējo pusi, aiz 
kokiem atradās dzelzceļš, kas veda uz Hamburgu, un pa to reizēm traucās vilcieni.  

                                                 
26 Adrese: Senator Bauer Strasse 31, Kleefeld, Hannover. 
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Māja piederēja kādam bijušajam augsti stāvošam nacistu funkcionāram, kurš tolaik bija vai nu karā pazudis 
vai apcietināts, bet viņa sieva bija izlikta un dzīvoja blakus mājā, un grieza zobus uz mums, jo nevarēja ciest, ka 
viņas elegantā māja bija nodota kaut kādiem bēgļiem no austrumiem. Mājā dzīvojām seši – mūsu ģimene, tante Elza 
Bička un tāda Riekstiņas kundze. Cik atceros, man šajā mājā 2. stāvā bija istaba, domājams kopā ar Baibu.  
 Dzīvojot Hannoverē, vecāki man sarunāja vācu mājskolotāju. Šķiet, ka līdz tam laikam Vācijā dzīvojot un 
dažkārt ar vācu bērniem spēlējoties, biju arī kaut cik apguvis vācu valodu.  Atceros, ka viņš man uz Ziemassvētkiem 
iemācīja vienu dzejoli, laikam par rūķi, kuram vārds bija “Kneht Rupreht”, un to skandinot “r” burti bija sulīgi 
jārullē, kā tas šķiet notiek tajā Vācijas rajona dialektā.  Kad es to pie eglītes Ziemassvētkos skandināju, visi bija ļoti 
iespaidoti, cik labi protu rullēt savus “r” burtus.    
Kamēr dzīvojām Hannoverē mēs dabūjām “CARE”27 paciņas, kas bija brūnas metāla pārtikas kastes domātas kara 
cietušo bēgļu pabalstam un pildītas ar dažādiem labumiem.  Atceros, ka iekšā bija bundžas ar “corned beef”, kas 
likās brīnišķīgs, kā arī daudz dažādu saldumu, galvenokārt šokolāde, laikam domāta, lai kara laikā izbadējušos 
bēgļus atkal uzbarotu.  Es šos saldumus krāju vienā no šādām “Care” kastēm. Baibai tobrīd bija apmēram divi gadi. 
Vienu dienu bija ilgāks klusums mājās, no Baibas nekā nedzirdējām un, kad kāds viņu atrada, atklājās, ka viņa tikusi 
klāt manai Care pakai un bija noēdusi visu šokolādi, kas tur vien bija.  Apkārt mētājās tikai papīri, kuros šokolāde 
bijusi ietīta.  

Neatceros, ka mēs būtu toreiz gājuši Hannoveri skatīties, lai gan domāju, ka mēs to dažkārt būtu darījuši.  
Atceros tikai, ka gājām uz netālo parku, kur toreiz bija rudens, un, ka bērni varēja skraidīt pa nokritušajām rudens 
lapām.  

 
 
Ciemošanās pie Hannoveres mājas īpašniekiem 2011.g. aprīlī.  Pa kreisi īpašnieks Til 
Renner un servējot ēdienu pie galda Alexandra Dittko-Renner 
 
 
Hannoveres lielajā mājā pārdzīvojām 1945/46.gada ziemu, kas bija ļoti 
barga. Mums laikam māju sildīja ar oglēm un diemžēl atceros, ka 
vienreiz vecāki bija pasūtījuši ogļu kravu, bet kad kravu pieveda gadījās, 
ka es biju vienīgais mājās.  Vedējs vairākkārt klauvēja pie durvīm, bet 
es, vai nu aiz bērna kautrības, bailēm vai kādas citas emocijas, durvis 
nevēru vaļā un vedējs aizbrauca.  Vecākiem bija viņam jāzvana un 
jālūdz lai atbrauc vēlreiz.  

Kā daļu no mūsu 2011.g. aprīļa ceļojuma, apskatot bijušās kara laika apmešanās vietas, kopā ar Laimu apmeklējām 
Hannoveres māju. Ar t/l īpašniekiem Til un Alexandra Renner biju iepriekš sazinājies no Rīgas un mūs sagaidot viņi 
bija sarīkojuši patīkamu ciemošanos pie vīna un kafijas mājas dārzā, kurā piedalījās arī viņu meitas un viena 
kaimiņiene.  Til Renners ļāva arī apskatīt mājas iekšpusi un izrādījās, ka trepes mājās nebija lielas kādas biju 
iedomājies, bet diezgan parastas trepes.  Pēc visiem šiem gadiem atmiņa tomēr pieviļ!  

Hannoveres mājā mums vēl glabājās maisi ar miltiem kurus Ģiftenē bijām samaluši no labības, ko tēvs 
paņēma no sašautā vācu armijas vilciena pie Großrudestedt ciema.  Mani vecāki tos tur arī atstāja, kad mēs 1946. 
gada pavasarī pārcēlāmies uz Zoo nometni Hamburgā. Toreiz mani vecāki teica: “Lai tie tiek šīs Hannoveres mājas 
saimniecei, kura vienmēr šķendējās, ka viņas elegantā mājā ielikti bēgļi no Austrumeiropas”.  
 
 

Hamburga - Zoo nometne un Baltijas Universitāte  
Kaut kad 1945/46.g. ziemā māte dzirdēja, ka Hamburgā tiek veidota Baltiešu Universitāte un, kā viņa savā 

grāmatā raksta28, viņa nolēma aizbraukt uz Hamburgu iegūt ziņas par notiekošo.  Neatceros, ko viņa stāstīja par 
universitātes veidošanu, bet atceros viņas stāstīto par vilciena braucienu uz Hamburgu. Toreiz Vācijā dzelzceļa 
sistēma vēl bija diezgan sagrauta no nesenā kara.  Rezultātā, lai gan bija barga ziemas nakts, mātei visu ceļu no 
Hannoveres uz Hamburgu bija jābrauc vairākas stundas sēžot kopā ar citiem pasažieriem atklātā preču vagonā, 
satuntuļojusies cik var pret aukstumu un nepārtraukto vilciena radīto vēju.  
Tomēr, laikam ziņas par topošo universitāti un Hamburgā gūtie iespaidi lika mātei un tēvam nolemt, ka arī viņi vēlas 
piedalīties jaunās universitātes veidošana un dzīvē, un viņi nolēma pārcelties uz Hamburgu.  Tā 1946.gada pavasarī, 
31. martā braucām uz Hamburgu. Laikam braucām ar angļu militārās pārvaldes mātei izgādāto mašīnu, jo atceros, ka 
braucām pa autobāni, bet braukšanai izmantoja tikai ceļa kreiso pusi, jo labajā pusē, ik pa apmēram 100 metriem, 

                                                 
27 CARE - Cooperative for American Remittances to Europe   
28 Lūcija Bērziņa “Pa svešiem lielceļiem – Atmiņu skicējumi”, LARAS grāmatu klubs 1991.  Pārspiesta apgāds “Arka”, Rīgā 1994. 
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bija novietotas lielas kaudzes ar kara nolūkam ražotajām degvielas kannām. Šādas kaudzes turpinājās lielu gabalu, 
degviela kara vajadzībām bija nolikta neiedomājamā daudzumā! 
Hamburgā mūsu ģimene atgriezās atkal bēgļu nometnes dzīvē, skaitījāmies atkal DP, ko latvieši mīlīgi latviskoja par 
“dīpīšiem”, un dzīvojām tā saucamā “Zoo nometnē”, kas atradās netālu no Dammtor S-bahn stacijas un blakus 
lielajam dārzam “Planten un Blomen”29.  Vietā, kur kādreiz bija nometne tagad atrodas Hamburgas Messe, kur rīko 
plašas izstādes un kongresus, bet galvenie vārti bija pretim lielajam cietumam, kas tur stāv vēl arvien.   

 
 
 
Zoo nometnes galvenie vārti 
 
 
 

 
 
Hamburgas karte.  
Numurs “43” 
apzīmē 
kādreizējās Zoo 
nometnes vietu, 
kā arī tās 
galvenos vārtos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baltijas Universitātē30 tika izveidota Hamburgā 1946.g. janvārī.  Doma dibināt universitāti apmēram deviņus 
mēnešus pēc kara beigām izpostītajā Vācijā, bēgļu nometnē, bija pārdroša, lai neteiktu vairāk.  Šo pārdrošību 
vislabāk raksturojis britu militārās pārvaldes nozīmētais nometnes komandants un Baltijas Universitātes labvēlis 
virsnieks Roberts Riggle. Viņš bija baltiešiem ļoti draudzīgs un, kā bijušais ASV universitātes profesors, ļoti 
palīdzēja Baltijas Universitātes izveidē.   Vienā  BBC raidījumā tajā laikā viņš teica:  

“Nekad neaizmirsīšu pirmo svētdienas rītu 1946.g. janvārī, kad britu militārās pārvaldes un UNRRA’s31 vadošie virsnieki, prof. F. 
Gulbja atbalstīti, īstenībā, uzmudināti, sēdēja un mierīgi radīja universitāti.  

Īstenībā mani biedēja šāda pārdrošība.  Kā bijušais universitātes profesors, es ļoti labi pārzināju universitātes dzīvi un administratīvās 
problēmas normālos apstākļos, miera laikā, kad viss bija diezgan.  Bet pārdrošā ideja radīt universitāti toreizējā haosā, kad pat dzīves 
nepieciešamības bija grūti sameklēt, bija savā ziņā neiedomājama dēka, kurā nevarēju nepiedalīties.  Man jāsaka, ka šinī brīdī mums nebija ne 
papīra, ne zīmuļa, nekā, atskaitot ideju.  Neskatoties uz to, šinī janvāra svētdienā uzmeta vispārēju plānu universitātei.  

Kad es sāku darbu ar organizācijas komiteju, mani tūlīt iespaidoja viņu drosme un viņu griba pārdzīvot un panākt savu.  Viņi bija 
profesori – bēgļi, un viss, kas viņiem piederēja bija dažas personīgas mantas, gultas vieta pārpildītā istabā, ikdienas zupa un kādreiz kāda Sarkanā 
krusta paciņa.  
Kā amerikānis, pieradis pie pilnības, es biju pārsteigts par viņu garīgo drosmi un apņēmību”.  
 

Baltijas Universitātes satversme paredzēja, ka universitāti eksterni pārstāvēja prezidents, kas bija arī 
rektorāta, senāta un dekānu padomes priekšsēdis.  Rektorātā bija trīs rektori, pa vienam no katras tautības, kurus 
ievēlēja attiecīgās tautības profesori un ārkārtas profesori. Par Baltijas Universitātes pirmo prezidentu ievēlēja fiziķi, 
bijušo Latvijas Universitātes profesoru Frici Gulbi, un par latviešu rektoru prof. E. Dunsdorfu.  Baltijas Universitātē 
studijas sāka jauni cilvēki no visām trim Baltijas valstīm, lai gan lielākā daļu tomēr bija latvieši. Studēt vēlējās gan 
tādi kas gribēja atsākt kara pārtrauktās studijas, gan tādi kas vēlējās tās iesākt.  Liela daļa no viņiem, lai gan jauni, 
                                                 
29 Zoo nometnes galvenie vārti atradās uz Bei den Kirchhőfen ielas, lai gan oficiāli nometnes adrese skaitījās Karolinenstrasse, Hamburgā.  
30 Lai gan latviešiem apzīmējums universitātei vienmēr bija “Baltijas Universitāte”, diemžēl militārai pārvaldei un UNRRA’i šis apzīmējums 
nebija pieņemams un angļu valodā universitātei laika gaitā bija vairāki nosaukumi.  
31 UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration.  Latviski - Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un rehabilitācijas 
administrācija. Sākotnēji pēc Otrā Pasaules kara UNRRA bija galvenā organizācija, kas rūpējās par bēgļiem Vācijā.  Vēlāk tās lomu pārņēma IRO 
– International Refugee Organisation, latviski – Starptautiskā bēgļu organizācija. 
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jau bija aktīvi piedalījušies Otrā Pasaules kara viesuļvētrā. Arī mācībspēki pārstāvēja visas trīs Baltijas valstu 
tautības.  

Baltijas Universitātes lekcijas daļēji notika Hamburgas Vēstures muzejā32, kas, lai gan ievērojami cietis 
daudzajās Hamburgas bombardēšanās, bija steidzami remontēts, lai izveidotu telpas lekcijām.  Universitātes studenti 
galvenokārt dzīvoja Zoo nometnes barakās, bet daļa arī citā nometnē Hamburgā Alsterdorfā.  
 

 
 
Hamburgā vairums no Baltijas Universitātes lekcijām notika  kādreizējā Hamburgas Vēstures 
muzejā.  Muzeja lielās trepes tolaik greznoja grafiķa V. Krūmiņa Baltijas valstu vapeņi un 
fakultāšu emblēmas. Muzeja lielās trepes, 1946.g. varbūt ap maiju. 
 
 
 
 
 
 

 
Zoo nometnes britu militārās 
pārvaldes nozīmētais komandants 
Robert Riggle un Baltijas 
Universitātes prezidents prof. 
Fricis Gulbis izrādot nometni 
Lielbritānijas ministram Hore 
Belisha,  Zoo nometnē, 
Hamburgā, 1946.g. 25.maijā 
No kr: nezināms angļu virsnieks, 
Hore Belisha, Fricis Gulbis un 
Robert Riggle 
 
 

 
Baltijas Universitātes (Pinneberg Study Centre) rektora Prof. Dr. M. Eglīša rakstīts atestāts par ārkārtas profesores Lūcijas 
Bērziņas darbu Baltijas Universitātē, vadot angļu departamentu, lasot lekcijas un vadot seminārus. Rakstīts Pinebergā 
1948.g. 5.oktobrī. 
 
 
Universitātes izveidošana un dzīve ir aprakstīta vairākās grāmatās33 un daudzos rakstos.  Arī mani 
vecāki, un īpaši māte, ņēma aktīvu dalību universitātes izveidošanā. Baltijas Universitātē viņa bija 

ārkārtas profesore angļu filoloģijā un literatūrā, filoloģijas fakultātē, kā arī angļu valodas nodaļas vadītāja.  Viņa 
lasīja lekcijas par angļu un amerikāņu literatūru, kā arī vadīja dažādus seminārus.  Lai gan “dīpīšu” nometnes 
apstākļi bija neapskaužami akadēmiskai mācīšanai, šķiet Baltijas Universitātes laiks viņai bija dzīves posms, kas 
deva visvairāk gandarījuma, jo viņa darīja to, ko viņa vienmēr vēlējās darīt, lasīja lekcijas universitātē.  Zinu, ka tā 
bija viņas lielākā vēlme dzīvē, bet diemžēl dzīve viņai nekad šādu iespēju vēlāk nepiedāvāja.  Tuvākais, ko viņa tam 
tika, bija lasīt lekcijas Sidnejas Tehniskā koledžā vairākus gadus pirms viņas pensionēšanās 1973.gadā.  Viņas 
gadījumā, var droši teikt, ka viņa bija viena no tiem daudzajiem latviešiem, kam Otrais Pasaules karš sagrāva karjeru. 
Attiecībā uz māti, nebūtu bijis karš, viņai noteikti būtu bijusi spilgta akadēmiska karjera Latvijas Universitātē vai 
kādā citā pasaules universitātē. To spriežu pēc daudzajiem viņas priekšlasījumiem, ko viņa vēlāk nolasīja Sidnejas 
Teātra Literārajai sekcijai, kas vienmēr bija rūpīgi sagatavoti un interesanti, un viņa spēja tos saistoši pasniegt.   
Viņas akadēmisko noslieci var spriest arī no viņas komentāru par savu laiku, kā korporācijas Daugaviete literārā 
maģistre: “Atceros, ka kamēr biju mag.lit. centos panākt to, lai referātus lasītu par literāriem tematiem, sevišķi par 

jaunāko latviešu literatūru. Lai “literārie” vakari tiešām tādi būtu”.34 
 
 
Apliecinājums angļu valodā no BU rektora Prof. Dr. M. Eglīša un BU Ekonomikas un jurisprudences fakultātes dekāna  Prof. J. 
Kārkliņa, ka Arvīds Bērziņš bijis “Accounting and Cost accounting” lektors Baltijas Universitātes Ekonomikas departamentā no 
1947.g. 19.novembra līdz 1948.g. 15.novembrim. Savu vietu viņš pēc paša vēlēšanās atstājis, lai izceļotu uz Austrāliju. Izrakstīts 
Pinebergā, 1949.g. 3.februārī. 

                                                 
32  Apzīmēts kartē ar ciparu “47”. 
33 Īpaši detalizēts universitātes apraksts atrodams grāmatā “Baltijas Universitāte 1946 - 1949”, apgāds “Latvija” Minsterē, Vācijā.  Grāmatu 
sakārtojis Arnolds Grāmatiņš 
34 Lūcijas Bērziņas vēstule Vilmai Goldmanei par savu akadēmisko darbu un amatiem korporācijā Daugaviete, 1951.g. 22.septembrī 
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Tēvs darbu sāka Zoo nometnē un Baltijas Universitātē 1946.g. 1.februārī, kā “Quartermaster”, kas latviski tulkojams 
kā sagādnieks.   Tas nozīmēja, ka viņš bija atbildīgs par jautājumiem, kas katram nometnes iedzīvotājam tolaik bija 
vitāli svarīgi – pārtika, “sagāde un sadale” (kas laikam galvenokārt attiecās uz kurināmo), drēbes, cigaretes un 
saldumi. Baltijas Universitātes grāmatā precizēta pašu baltiešu nometnes vadības struktūra, uz kuras pamata 1947.g. 
28.februāri, kā nometnes komandantu (t.i. vadītāju)  ievēlēja Dr. Maksi Eglīti. Savukārt viņš bija atbildīgs par dažādu 
nodaļu vadītāju iecelšanu un tēvu iecēla par saimnieciskās nodaļas vadītāju35.  Tas nozīmēja, ka viņš turpināja būt 
atbildīgs par šiem nometnē svarīgajiem saimnieciskiem jautājumiem.  Kā jau godīgs un rūpīgs cilvēks, kāds tēvs bija, 
viņš laikam saimniecisko darbu vadīja izcili, jo nākošajās nometnes komandanta vēlēšanās viņu ievēlēja par 
nometnes komandantu36.  Kad viņš Pinebergas nometni atstāja 1948.g. oktobrī, lai pārceltos uz Vendoras nometni, tā 
laika britu komandieris viņam uzrakstīja izcilu rekomendāciju37. Papildus savam “Quartermaster” un vēlākam 
nometnes komandanta darbam, tēvs arī apmēram gadu, no 1947.g. 19.novembra līdz 1948.g. 15.novembrim bija 
lektors Baltijas Universitātes Ekonomikas un jurisprudences fakultātes Ekonomikas departamentā, lasot lekcijas savā 
specialitātē par grāmatvedību un izdevumu aprēķināšanu38.   

Zoo nometne sastāvēja no daudzām mazām koka barakām, sadalītām vairākās istabās, un mūsu ģimene 
dzīvoja vienas šādas barakas galā, laikam divās istabās.  Mūsu barakā dzīvoja arī mana tante Elza Bička un pēc gūsta 
Cēdelheimas (Zeedelheim) nometnē pie mums ieradās arī bijušai leģionārs mans brālēns Gunārs Bička.   
 

  Tēvam reģistrācijas kartiņa Zoo nometnei, Carolinen Str., Hamburgā, kurā mūsu ģimene 
dzīvoja 1946.gadā. Ierašanās datums: 1946.g. 2.aprīlis. Uzņemts “House 4”. (Šodien kartēs Carolinen Str., raksta kā Karolinen Str.) 

 
 
 Mēs pie mūsu Zoo nometnes barakas 1946.gadā. No kreisās: mans brālēns 
Gunārs Bička, tante Elza Bička, māte un priekšā māsa Baiba un es.  
 
 
 
 

 
  
 
No kr. Anda Vēliņa (prec. Balck) 
un māsa Baiba pie mūsu barakas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Zoo nometnē ar draugiem 1946.gadā, ceļā uz skolu. No kreisās: Ēriks Vēliņš, es, Jānis 
un Ivars Daliņi.  
 
 
 
 
Zoo nometnē dzīvoja daudzi latviešu sabiedrībā pazīstami cilvēki un, 
tā mani spēļu biedri bija gan slavenā Latvijas soļotāja Jāņa Daliņa 
dēli Ivars un Jānis, kā arī Latvijas Universitātes pēdējā sekretāra 

                                                 
35 “Baltijas Universitāte 1946 - 1949”, apgāds “Latvija” Minsterē, Vācijā, 159 lpp. 
36 “Baltijas Universitāte 1946 - 1949”, apgāds “Latvija” Minsterē, Vācijā, 159 lpp. 
37  Izvilkums no Baltijas Universitātes nometnes komandiera L.W. Corbett 1948.g. 6.oktobra atestāta: “Berzins has displayed outstanding zeal, 
efficiency and tact in the execution of his duties, which have never been easy and have at times demanded exceptional delicacy of handling.  I 
know him well, I have worked with him constantly and harmoniously since I assumed command of this unit and I have the highest opinion of his 
character and abilities”.  
38 “Baltijas Universitāte 1946 - 1949”, apgāds “Latvija” Minsterē, Vācijā, 200 lpp. 
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Jāņa Vēliņa dēls Ēriks.  Kā jau centīgi latviešu cilvēki, mūsu mātes drīz nosprieda, ka bērniem vajadzīga skola un tā 
Daliņu dēli, Ēriks, es, un citi bērni drīz vien sāka gaitas skoliņā. Neko par skoliņu neatceros, izņemot vienu blāvu 
atmiņu, kā sēdējām skolā.  Māte laikam bija viena no skolotājām.   
Ir arī zināma neskaidrība par pašu skoliņu, jo ir divas fotogrāfijas kurās redzami daļa man pazīstami latviešu bērni, 
bet arī viena igauņu meitene, Helgi Öpik, kā arī vairāki lietuviešu bērni.  Pirmajā fotogrāfijā redzamā skolotāja bija 
lietuviete.  Helgi Öpik nesen teikusi, ka viņa atceras skolā mācamies angļu valodu.  
 

 Skolas bērni ar angļu valodas skolotāju Zoo nometnē, Hamburgā, 1946.g. 
septembrī 
Fonā redzama Zoo nometnes baraka. 
Sēž (no kr): Ivars Daliņš, Gintautas Misiulis, Jānis Daliņš, Guntis Bērziņš. 
Stāv 1.rindā: (no kr) Alvinas Misiulis, Sven Nielsen, V. Čapas, igauniete Helgi 
Öpik, Dace Pavasara 
Stāv 2.rindā: angļu valodas skolotāja Maria Nedorezoviene, bērni Ēriks Vēliņš, 
Rimantas Valteris, Arunas Dirvianskis, Inta Dzilna, Aina Siksna  
 

 

 

 

 
   

 
Angļu valodas klase ar vecākiem un jaunākajiem brāļiem un 
māsām, klases sarīkojumā,  Zoo nometnē, Hamburgā, 1946.g. 
septembrī 
Fonā redzamas Zoo nometnes barakas. 
Bērni sēž 1.rindā (no kr): Ivars Daliņš, nezināma, Ēriks Vēliņš, 
Alvinas Misiulis, Jānis Daliņš, Guntis Bērziņš, Gintautas 
Misiulis, V. Čapas, Rimantas Valteris, Ramunas Valteris, Sven 
Nielsen, Peter Nielsen, Christa Vasilevski, Dace Pavasara 
(pianiste, ar ziediem – viņa droši vien spēlēja sarīkojumā 
dziedāšanai un rotaļām), Baiba Bērziņa, Inta Dzilna 
Sēž 2.rindā: Arunas Dirvianskis, angļu valodas skolotāja Maria 
Nedorezoviene, Aina Siksna, Helgi Öpik, Helgi māte Alide 
Öpik, Tiiu Öpik, Rudīte Daliņa, Daina Pavasara, Jānis Vēliņš, 
Anda Vēliņa. 
Stāv: Dzilnas kundze (?), Dirvianskis kungs, nezināma, 
Helmers Pavasars, Siksnas kundze, Valteris kundze, Lūcija 
Bērziņa, Daliņa kundze, Arvīds Bērziņš, Suvikaski kundze. 
 

Nometnes dzīve jau bērniem bija 
patīkama, jo nekad netrūka spēļu biedru un, ja neviens nebija ārā, vienmēr varēja aiziet uz attiecīgo baraku un 
paprasīt, vai draugs nevar nākt ārā.  

Bija arī dažādi citādi labumi. Kā jau minēju britu nometnes komandants bija baltiešiem ļoti labvēlīgs. Viņš 
arī bija ļoti cilvēcīgs savās attiecībās.   Vienu dienu, kad viņš ar džipu brauca pa nometni, Ēriks un es viņu 
“nostopējām” un viņš mūs abus – septiņus gadus vecus zēnus -  mazu gabalu pavizināja pa nometni ar džipu. 
Saprotams, mēs abi bijām septītās debesīs! 

Manas attiecības ar Ēriku Vēliņu bija mainīgas, dažreiz draudzējāmies, bet dažreiz bijām “uz nažiem”.  
Blakus mūsu barakai bija mazs zemes gabals, kur auga daži koki, un tur no zīlēm un kastaņiem un citām sēklām sāka 
augt citi mazi koki.  Es no turienes dažus pārstādīju un ar laiku man izveidojās maza koku audzētava. Vienu dienu 
mēs ar Ēriku pamatīgi sastrīdējāmies un es iegāju mūsu istabā un, kad iznācu ārā, Ēriks bija visus manus kociņus ar 
saknēm izrāvis no zemes.  Rezultātā sākām viens otru apmētāt ar akmeņiem, viens no Ērika mestiem akmeņiem man 
trāpīja tieši pa deniņiem un man galva sāka pamatīgi asiņot. Saprotams momentā parādījās abas mātes un bija ļoti 
satrauktas par manu asiņaino galvu. Rezultāts bija, ka lika mums sadoties rokās un salīgt mieru.  Vēlāk dzīvē mūsu 
attiecības pavisam mainījās un 1970-os gados Sidnejā Ēriks un viņa sieva Anda uzaicināja mani būt par viņu dēla 
Roberta krusttēvu.  

Citreiz mēs puikas bijām kaut kur atraduši piķi un no tā izveidojām bumbas, apmēram tenisa bumbas 
lielumā.  Vienu šādu bumbu dienas garumā nesu kabatā un laikam nemanīju, ka siltumā pie ādas piķis bija sācis kust.  
Ejot gulēt māte konstatēja ka man ap gūžām izveidojies milzīgs melns plankums un pirmā brīdī domāja, ka man 
piemetusies nezin kāda ādas slimība. Viņa nomierinājās, kad izrādījās, ka tas ir tikai piķis.  Nebija skaidrs, kā to 
notīrīt, līdz beidzot nolēma, ka esot jātīra ar sviestu un tā arī aizgāja daļa no mūsu sviesta devas, tomēr beigās puika 
bija “izārstēts”.  

Kad 1946.gada rudenī tuvojās mana dzimšanas diena, ievēroju, ka brālēns Gunārs Bička kaut ko no koka 
gatavo, pēc izskata tādu kā karoti.  Viņš vairākas nedēļas pavadīja trinot divus koka gabalus. Kad pienāca dzimšanas 
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diena viņš man to uzdāvināja un tas izrādījās koka vilciņš sēnes formā, kuram aptina šņori un ielika caurumā tādā kā 
koka karotē. Kad šņori rāva, vilciņš sāka griezties, izleca ārā no karotes un aizgāja. Gunārs laikam šādu spēļu mantu 
bija iemācījies taisīt savā bērnībā uz laukiem Lejasciemā.  

Vienu dienu vecāki mani aizveda uz cirku, kuram kādu laiku bija uzslieta telts laukumā blakus Dammtor 
stacijai.  Tā bija pirmā cirka izrāde ko redzēju savā mūžā un man laikam ļoti patika. Visvairāk atmiņā iespiedusies 
skice, kurā viens klauns prasīja kādam publikā,, lai uzraksta numuru uz mazas tāfelītes un tad, atbilstoši numuram, 
tik reizes ar dēli iesita otram klaunam pa galvu. Sākumā cilvēki rakstīja mazus ciparus, “7”, “5” utt., bet tad viens 
vīrietis uzrakstīja “189” un klauns sāka sist otram pa galvu ar dēli. Kad tika līdz apmēram 20 reizēm, otrajam 
klaunam pietika, viņš prasīja, kurš uzrakstījis ciparu, un, kad pirmais klauns norādīja attiecīgo vīrieti, otrais klauns 
vīrieti sabāra un tad ar dūri iesita viņam pa seju. Saprotams, visa publika rēca no smiekliem un es arī. Tikai gadiem 
vēlāk sapratu, ka arī šī bija daļa no skices.  

Zoo nometnē pirmo reizi redzēju teātri.  Nometnē atbrauca latviešu teātris no Mērbekas nometnes (t.s. 
“Mērbekas teātris”) un uzveda Šekspīra “Divpadsmito nakti”.  Mēs puikas pa dienu skatījāmies, kā uzstādīja 
dekorācijas un gaismas, un vakarā vecāki mani paņēma līdzi uz pašu izrādi. Cik atceros, man tā patika.  Mēs puikas 
vienreiz arī spēlējām, ka uzņemam filmu. Kādai nometnes militārai mašīnai bija nokritis spogulis un mēs puikas to 
izmantojām it kā filmu kameru – skatoties spogulī uz apkārt notiekošo iztēlojamies, ka uzņemam filmu. Diemžēl 
“filmas uzņemšana” vienā momentā beidzās, jo garāmejošs angļu zaldāts konstatēja, ka mums ir derīgs mašīnas 
spogulis un mums to “konfiscēja”.  

Bija gadījums, kad apzinājāmies arī tā laika lielo politiku. Nometnes viens stūris robežojās ar augstu mūra 
sētu, kas apjoza lielu savrup māju.  Vienu dienu, laikam svētdienas pēcpusdienu uz rudens pusi, mēs puikas 
dzirdējām, ka no mūru otrās puses nāca it kā daudzu ļaužu skaļa runāšana.  Mūra sienai mūsu pusē bija lieli koki un 
mēs puikas uzkāpām tajos, lai redzētu pāri mūrim un apmierinātu savu ziņkāri par to, kas notiek otrā pusē.  Liels bija 
mūsu pārsteigums, kad redzējām, ka lielās savrup mājas palielais dārzs bija pilns ar vīriem melnās vācu SS 
uniformās, kas tur sēdēja, dzēra alu un līksmoja.  Mēs labi zinājām, ka Vācija ir karu zaudējusi un, ka SS bija viena 
no vienībām, kas bija veikusi dažādus sliktus darbus, un nojautām, ka šāda SS vīru tikšanās noteikti bija slepena 
tikšanās, neskatoties uz lielo troksni, ko viņi taisīja. Neesmu drošs, vai kāds no viņiem redzēja, ka esam uzkāpuši 
kokos, bet mēs jutām, ka situācija ir draudoša un ātri vien no kokiem nokāpām un pazudām.  Diemžēl netikām 
nevienam gan arī ziņojuši par šo šķietami slepeno SS vīru tikšanos.  

Hamburgā sāku nodarboties ar pastmarku krāšanu, kas bija izplatīta nodarbošanās starp mums puikām un no 
tiem laikiem man vēl palicis mērs, ar ko mērīt pastmarku zobiņu biežumu, kā arī pincetes.  Laikam arī ar māti vai 
papu vairākkārt aizgājām uz pastmarku veikalu, jo šķita, ka visu mūžu atcerējos adresi vienam no veikaliem – 
Gansemarkt 36.  Tomēr, kad nesen atradu veco pastmarku zobiņu mēru, kas tur bija kādreiz pirkts, tad izrādījās, ka 
adrese bija cita.  Tā ir ar atmiņu! Pastmarku krāšanu turpināju līdz Austrālijai, kad jau biju tīņu gados, bet tomēr 
nekāda sakarīga kolekcija pa šiem gadiem man neizveidojās. Bija dažas sērijas par ko biju lepns, īpaši no pēckara 
Vācijas pastmarkām, bet visumā tā bija kolekcija ar šo un to.  

Hamburgas pilsēta man no Zoo nometnes laikiem palikusi atmiņā, kā ļoti dzīva, īpaša un saistoša pilsēta.   
Toreiz man bija astoņi gadi un laikam sāku apkārtni apzināt un izvērtēt. Man Hamburgā imponēja ātrie S-bahn un U-
bahn metro vilcieni39, kas bija izbūvēti jau pirmskara gados.  Imponēja Dammtor stacija, ar milzīgo jumtu pāri 
peroniem, pie kuriem pienāca ātrie S-bahn, lai gan bumbošanas rezultātā stacijas jumts bija smagi cietis un to rotāja 
daudzi caurumi. Atmiņā palicis arī “Planten un Blomen” dārzs blakus stacijai ar milzīgām tulpju dobēm vasarā, kā 
arī pilsētas rajons ap mazā Alster ezera galu, kur pilsētas lepnās darījumu ēkas pietuvojas ezeram. Tomēr, kā puikam 
man īpaši patika un iespiedies atmiņā U-bahn brauciens pa metro līniju, kas iet gar ostu. Vilciens brauc pa tumšo 
tuneli, bet vienu brīdi tunelis beidzas un vilciens iznāk virs zemes blakus ostai, kur redzama Elbas upe ar dažādiem 
lieliem kuģiem un kuģu būvētavām upes otrā krastā. Hamburgā tolaik daudzviet vēl bija redzamas ēkas, kas bija 
sagrautas Sabiedroto bombardēšanas rezultātā un pie šādiem skatiem biju ļoti pieradis. Dažām ēkām bija nošķelta 
viena daļa un bija redzamas telpas augstu gaisā, kurām trūka viena vai vairākas sienas, bet telpā palikušas vēl 
mēbeles – gultas, skapji, galdi. Bija pat ēkas, kur redzama sabumbota vannas istaba, kurā pie sienas karājās vēl 
dvieļi.  Neskatoties uz kara postījumiem, man no Zoo nometnē pavadītā laika Hamburga palikusi prātā, kā īpaša un 
nozīmīga pilsēta.  

1946.gadam ejot uz beigām, militārā pārvalde nolēma, ka Zoo nometne nepieciešama, lai nometinātu 
strādniekus, un nolēma Baltijas Universitāti pārcelt uz bijušajām vācu lidotāju kazarmām Pinebergā, apmēram 20km 
uz ziemeļrietumiem no Hamburgas.  Drīz pēc 1946.g. Ziemsvētkiem mūs no Hamburgas pārveda uz Pinebergas 
nometni.   1946/1947.g. ziema bija ļoti auksta ar milzīgi daudz sniega un atceros, kā sēdējām smagās mašīnas 
brezenta kulbā un braucām uz Pinebergu pa tādu kā lielu sniega aleju, jo sniegs ceļa malās bija uzgrūsts milzīgās 
kupenās mašīnas augstumā.  
                                                 
39 S-bahn – saīsinājums no vācu Schnell-bahn – ātrvilciens, un U-bahn saīsinājums no Untergrund Bahn – apakšzemes vilciens. 
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2007.g. rudenī mēs ar Laimu aizbraucām uz Hamburgu un Pinebergu un apmeklējām vecās nometņu vietas.  
Laika gaitā Zoo nometnes atrašanās vietā Hamburgā tika uzcelts izstāžu un konferenču centrs Hamburger Messe un 
tajā gadā nekas vairs neliecināja par kādreizējo dīpīšu Zoo nometni, izņemot ielas ietve, kur vietā, kur kādreiz 
atradās nometnes galvenie vārti, tā vēl arvien bija pārbraucama.    

 
 
 
Hamburgas izstāžu un konferenču centra Hamburger Messe plāns 2019.g. jūnijā. Kādreizējā 
dīpīšu Zoo nometne atradās vietā kur tagad atrodas halle B6. 
 
 
2019.g. jūnijā Rotari organizācija Hamburger Messe rīkoja savu gadskārtējo 
starptautisko konvenciju, uz kuru sabrauc tukstošiem organizācijas locekļu.  
Kad iepriekšējā gadā saņēmu informāciju par konvenciju un atskārtu, ka tā 
notiks Zoo nometnes vecajā atrašanās vietā, nolēmu, ka šādu vēsturisku 
sagadīšanos nevaru palaist garām, un tā mēs ar Laimu piedalījāmies 
konvencijā.   Kad konvencijas laikā sēdēju milzīgajā hallē B6, kurā notika 
galvenie sarīkojumi, aprēķināju, ka sēžu apmēram turpat, kur kādreiz atradās 
mūsu baraka.  Bija pagājuši 74 gadi un starplaikā aizgājusi gara un 

piedzīvojumiem bagāta dzīve, bet atmiņā arvien vēl spilgti iezīmējās Hamburgā un Zoo nometnē pavadītais laiks.  
 

Pinebergas nometne un Baltijas Universitātes turpinājums 
Pinebergas nometne sastāvēja no sešām lielām divstāvu bloka mājām, novietotām divās rindās pa trīs 

blokiem katrā, kā arī dažādām citām ēkām – virtuvi, administrācijas ēku, galveno mācību ēku (“Alma mater”) un 
garāžas ēku, kurai vienā galā nodibināja latviešu skolu.  Sākotnēji bija paredzēti pavisam astoņi bloki, bet divi 
vidējie nebija uzbūvēti, bet bija paredzēti numerācijā un tā nometne sastāvēja no 1. līdz 3. blokam un 6. līdz 8. 
blokam.   Kara laikā nometnē dzīvoja Vācijas militārās aviācijas personāls, kam laikam netālā lidlaukā notika 
apmācības.  

 
  
 
Pinebergas nometne skatoties no ieejas vārtiem.  Labā pusē redzamas 
lielās kazarmu ēkas, kurās dzīvoja nometnes iemītnieki.  Mūsu ģimene 
dzīvoja 2.blokā, kas ir otrais no priekšas.  
 
  
Viss tas veidoja vienu vienotu kopumu, tā kā studentu 
mācības, dzīvošana un ēšana visas notika nometnē, un šķiet 
Pinebergā, gan Baltijas Universitātes mācības spēkiem, gan 
studentiem izveidojās sajūta, ka viņi dzīvo īstā universitātes 
kampusā.  Istabas katrā blokā bija diezgan lielas, jo bija 
domātas, kā militāru kazarmu apmešanās telpas un tā mūsu 
ģimenei bija tikai daļa no vienas istabas 2. blokā. Ģimenes 
savukārt mēģināja savu dzīvojamo platību atdalīt no citu 

ģimeņu platības ar skapjiem vai segām.  Saprotams, pieaugušie izjuta privātuma trūkumu bet kā bērns to neizjutu.  
 

      
 
Mūsu ģimene ap to laiku – māte, tēvs, māsa Baiba un es. 



31 
 
 

Pirmā ziema Pinebergā cilvēkiem bija grūta. Bija pagājuši tikai 1½ gadi kopš beidzās Otrais Pasaules karš 
un Vācijā trūka gan pārtikas, gan arī ziemā kurināmā. Vīriešus dažkārt nozīmēja darbos izlādēt no vilcieniem ogles 
nometnes apkures vajadzībām.  Ēdienā laikam bieži bija kartupeļi un siļķes, jo atceros, ka cilvēki teica, ka tad, kad 
dzīve būs atgriezusies normālās sliedēs, vajadzēs uzstādīt pieminekli par godu kartupelim un siļķei, kas cilvēkus bija 
paglābuši no bada. Nepietiekamās apkures dēļ, pirmajā ziemā cilvēki mēģināja izlīdzēties ar elektriskiem sildītājiem 
savās telpās, kā rezultātā bieži tika izsisti drošinātāji. Katrā blokā bija nozīmēti īpaši cilvēki, kuru uzdevums bija 
skatīties, ka šādi pārkāpumi nenotiek, bet bieži cīņa bija veltīga.   

 
 
 
Mūsu ģimene Pinebergā pie ieejas 2.blokā, kurā dzīvojām. No kr. brālēns Gunārs 
Bička, tante Elza Bička, māsa Baiba, māte, es un tēvs. 
 
 
Kaut kad pēc ierašanās nometnē izveidoja latviešu skolu, jo 
nometnē bija diezgan daudz ģimeņu ar bērniem.  Saprotams, arī 
man bija jāatsāk skolas gaitas un iesāku tās 3. klasē. Atmiņā stāv, 
ka nebiju no pašiem gaišākajiem bērniem, bet šķiet kaut kur starp 
labākiem un viduvējiem. Vislabāk man veicās ar lasīšanu, par to 
parasti saņēmu “5”.  Lasījām Jāņa Šīrmaņa pazīstamās grāmatas 
“Pīkstīte” un “Kriksis”.  Man tolaik arī ļoti patika un aizrāva 

dabas zinības. Es pratu nosaukt visas koku, krūmu un ziedu šķirnes, zināšanas, kas man vēlāk dzīvē izgaisušas.  
Mājās uz palodzes stādīju zirņus stikla traukos un vēroju, kā zirņiem izveidojas saknes un izaug stāds.  No dīķiem 
smēlu ūdeni ar varžu kurkuļiem un vēroju, kā tie izveidojās par vardēm. Tas man toreiz viss ļoti interesēja. Toties 
man nemaz neveicās ar dziedāšanu, jo laikam biju viens no “rūcējiem” un pašam par sevi bija izveidojies uzskats, ka 
man dziedāšana un mūzika nepadodas.  Īstenībā, vēlāk bija jāatzīst, ka mūzikas skolotāja bija ļoti laba un, neskatoties 
uz manu pretošanos un slikto paštēlu, viņa man iemācīja elementāri spēlēt klavieres un kaut cik pēc skaņas pateikt 
notis. Cīņa ar mūzikas stundām gan aizgāja tik tālu, ka pierunāju māti un papu uzrakstīt zīmīti, ka man mūzikas 
stundas nav jāapmeklē, bet skola šādus izņēmumus nepieņēma, izcēlās skandāls un mūzikas stundas bija jāturpina 
apmeklēt.  Pinebergā beidzu 3. klasi un daļēji izgāju 4. klasi, pirms no Pinebergas mūs pārcēla uz citu nometni 
Ventorfu, gatavojoties emigrācijai uz Austrāliju.  
 

    
 
Mana liecība beidzot 3.pamatskolas klasi Pinebergā. Neatceros vairs kādēļ liecība ir it kā no “Elmshornas latviešu tautskolas”, iespējams, ka 
Pinebergas skola bija pakļauta Elmshornas skolai. Kā redzams, biju viduvējs skolnieks.  
 

Pinebergas skolu apmeklēja daudzi bērni, kas bija no pazīstamiem vecākiem, vai vēlāk paši pazīstami 
latviešu sabiedriskajā dzīvē.  Tā manā klasē bija jau minētie Ivars Daliņš un Ēriks Vēliņš, arī Vita Kristovska, vēlāk 
latviešu raidījumu vadītāja Sidnejā, komponista Helmera Pavasara meita Dace un aviācijas mācībspēka Jāņa 
Muižnieka meita Mirdza. Augstākā klasē bija vēlāk Melburnā dzīvojošais dzejnieks Kārlis Ābele.  Manā klasē bija 
arī mans labākais draugs Daumants Būcēns, kura tante, Lidija Maulica bija mātes laba draudzene. Viņu ģimenes 
aizbrauca uz Jaunzēlandi un man ar Daumantu kontakti pārtrūka, bet tie palika ar viņa jaunāko brāli Vitāliju, kura 
dēls šo piezīmju rakstīšanas laikā dzīvo Rīgā.  

Godīgi jāsaka, ka mums bērniem dzīve Pinebergas nometnē bija brīnišķīga. Tikko beidzās skola, tā 
aiznesām somas mājās un tūlīt devāmies atkal ārā un kaut kur kopā.  
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Mani draugi Pinebergā, varētu būt 1948.g. 
Stāv (no kr): Ivars Daliņš, Ēriks Vēlinš, Jānis Daliņš,  Kārlis Ābele, 
Daumants Būcēns  
Priekšā sēž: Vitālijs Būcēns un es.  
 
 
 
Mūsu parastā pulcēšanās vieta bija “auto kapsēta” – 
laukums blakus nometnei, kurā bija savāktas daļēji 
izjauktas vai pamestas automašīnas. Dažas bija tuvu 
pilnīgai braukšanas kārtībai, citas bija tikai karkasi, bet 
vairums bija stadijā kaut kur pa vidu.  Saprotams zēniem 

šāda iespēja bija neiedomājama laime - sēdēt īstā mašīnā, pat tādā, kas nebija braucama, un iztēloties, ka šoferē to pa 
ielu.  Man laikam nebija daudz spēļu mantu, tādas pat neatceros, toties mēs varējām spēlēties ar īstām automašīnām! 
Auto kapsētā bija gan vieglās, gan smagās mašīnās, kā arī dažas militāras mašīnas, ieskaitot vienu vācu armijas pus-
kāpurķēžu smago mašīnu, modeli ar sēdekļiem karavīru pārvešanai. Diemžēl vietējiem vācu auto mehāniķiem laikam 
bija dota atļauja mašīnas aizvest un laika gaitā mašīnas viena pēc otras pazuda.  Saprotams pirmās tika aizvestas tās, 
kuras bija vislabākā stāvoklī un drīz vien arī pus-kāpurķēžu smagā mašīna pazuda un, mēnešiem ejot, palika tikai 
paši sliktākie grausti.  Jau starpkaru periodā Vācijā bija izveidojusies tehnoloģija, kas ļāva mašīnas darbināt ar gāzi, 
ko radīja dedzinot koka klučus. Šādi aprīkotām mašīnām bija piestiprināts liels vertikāls cilindrs, kuram augšā iebēra 
koka klučus, un tie dega apakšā tādā kā krāsnī.  Viss process radīja gāzi ar ko dzina automašīnas motoru. Šāds 
process bija piemērots smagām mašīnām un ar to bija aprīkota daļa vācu armijas kara tehnika, īpaši kara noslēguma 
gados, kad Vācijā trūka degvielas. Šādi aprīkotas automašīnas bija arī auto kapsētā un, atrodot, ka cilindros bija vēl 
nededzināti koka kluči, mēs tos dedzinājām.   Tā, vai nu pašā cilindrā vai atklātā dabā,  mums parasti kaut kur dega  

    
      
 
Es (priekšā) ar draugiem Daumantu (vidū) un Vitāliju (aizmugurē) 
Būcēniem. Tālumā pa labi, tikko redzama “auto kapsēta”.  

 
 

ugunskurs. Dienas beigās to atstājām, nākamā rītā aizgājām 
uz skolu, bet pēc skolas steidzāmies atpakaļ uz auto 
kapsētu, parušinājām ugunskuru, atradām gruzdošās ogles, 
tās sapūtām, pielikām jaunus klučus un drīz vien ugunskurs 
atkal jautri dega. Ārpusskolas dzīve mums bija tuvu pie 
dabas!  
Blakus auto kapsētai bija liels “U” veida uzbērums, aiz kura 
laikam kara laikā notikušas šaušanas apmācības. Kaut kāda 

iemesla dēļ, “U” vidū bija izveidojusies ieplaka, kas bija piepildījusies ar ūdeni un mums veidoja mazu dīķi. Tur 
savulaik izmantoju savu zēna fizikas novērojumus un ierosināju izveidot plostu, kas arī mums sekmējās.  Apkārtnē 
mētājās daudzas lielas apaļas bundžas, laikam tajās agrāk militārajam personālam piegādāja skābos gurķus.  
Bundžām viens gals bija vaļā, bet izdomāju, ka, tās apgāžot, viņām iekšā turas gaiss.  Atrādām koka plati, tādu ko 
šodien pazītu kā paleti, un zem tās palikām kādas 9 vai 16  šīs lielās bundžas (t.i.3x3 vai 4x4) un konstatējām, ka 
izveidots labs plosts.  Ar šo plostu mēs ilgāku laiku airējāmies pa dīķi.  Ziemas laikā dīķis sasala un būtu bijis 
piemērot slidošanai, bet diemžēl toreiz, pēckara apstākļos, mums jau nevienam nebija slidu.  

No auto kapsētas spilgti prātā palicis viens gadījums.  Vienu brīdi bijām tur aizgājuši divi vien ar Kārli 
Ābeli, kurš bija dažus gadus vecāks par mani.  No vienas no vecajām mašīnām nebija palicis vairāk kā tikai mašīnas 
karkass un laikam vecais motors, bet kaut kāda iemesla dēļ iekšpuse bija piemesta ar veciem papīriem. Vai nu Kārlis 
ierosināja, vai es pats iedomājos, ka papīriem jāpielaiž uguns, ko es arī izdarīju un mašīnas karkass ar lielu liesmu 
tūlīt sāka degt.  Diemžēl karkasā un motorā laikam atradās daudz mašīneļļas un, kad tā aizdegās, radās liels melns 
dūmu stabs, kas lēni pacēlās virs auto kapsētas.  Lai gan domājām, ka bijām divi vien, nezin no kurienes parādījās 
nepazīstama kundze, kas mums vāciski teica: “Komm mit mir zum polizei!”40 Saprotams, mums nebija ne mazākās 

                                                 
40 “Nāc man līdz uz policiju”. 
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vēlmes iet līdzi uz policiju un mēs likām kājas pār pleciem un pazudām, bet lielais melnais dūmu stabs vēl kādu laiku 
bija redzams virs auto kapsētas.  

Otra iemīļotā nodarbošanās mums puikām bija kāpšana kokos.  Īpaši laukumā, kas bija palicis starp 3. un 6. 
bloku, kur bija paredzēts 4. un 5. bloks un auga ļoti lieli ozoli.  Ozoliem ir daudz zaru un tie ir labi kāpšanai un mēs 
puikas daudz laika pavadījām kāpjot šajos ozolos.  Ozoli bija lieli, dažreiz uzkāpām ļoti augstu un brīnos, kā mums 
toreiz nebija bail. Dažkārt jau laikam bija bail, bet to nevarēja draugiem izrādīt, tomēr neatceros nevienu gadījumu, 
kad kāds būtu kritis un nopietni sevi ievainojis. Vecāki gan laikam nezināja, cik augstu mēs kāpām, šķiet, ka viņi 
būtu bijuši nopietni satraukti.  

Skola Pinebergā darbojas pēc Latvijas grafika, t.i. bija garas vasaras brīvdienas.  Vasaras tajos gados bija 
karstas un mēs puikas staigājām apkārt ģērbušies tikai biksēs, bez krekliem un basām kājām un bijām saulē nodeguši 
brūni.  Latviešu bērnu nometnē bija daudz un īpaši vasarā mēs salasījāmies palielā grupā, pat 20 vai 30 un iemīļotākā 
spēle tad bija tautas bumba. Tā ir demokrātiska spēle, kur vienādi var piedalīties gan zēni, gan meitenes, un mēs to 
spēlējām stundām.  Laikam toreiz spēle man ļoti iepatikās, jo esmu ar mieru to spēlēt arī dzīves nogalē.    

No dzīves Pinebergas nometnē prātā palicis notikums kurā dalījāmies ar Ēriku Vēliņu.  Kāds kuģis, kurš 
vedis Lielbritānijai kravu ar apelsīniem sakrautu kastēs uz klaja, bija braucis gar Elbas ieteku jūrā.   Neatceros, īsti 
kad tas notika, bet laiks bijis vētrains, domājams vai nu pavasaris vai rudens, un vētra ieskaloja apelsīnu kastes jūrā.   
Tie laikam ilgāku laiku peldēja jūrā iekams vietējie Hamburgas zvejnieki vienu dienu pamanīja, ka Elbas upi klāj 
neskaitāmas kastes ar apelsīniem un kastes “izmakšķerēja”.   Tā, vairākas dienas šādi apelsīni, kas ilgāku laiku bija 
mirkuši Ziemeļjūras viļņos tika tirgoti Hamburgā visās malās.  Šādus samirkušus apelsīnus pārdeva lēti un mēs ar 
Ēriku arī tikām pie diviem apelsīniem.  Mēs bēgļu bērni nekad šādu mūsuprāt “luksusa preci” kā apelsīnus nebijām 
pat redzējuši, kur nu vēl baudījuši, un saprotams mums ar Ēriku tie bija “jāizbauda”.  Nomizojām apelsīnus un 
pagaršojām pirmās šķēlītes, bet saviebāmies, jo tās bija tik sālītas no jūras ūdens, ka bija gandrīz nebaudāmas.  
Tomēr, mēs neatlaidāmies, un mēģinājām pat katrai šķēlītei nomizot plāno miziņu kas to apklāja, un šķēlītes ilgāku 
laiku skalot zem krāna ar ūdeni.  Tomēr, no izteiktās sāls garšas nespējām tikt vaļā.  Neatceros, vai beigās apelsīnus 
tomēr noēdām, vai konstatējām, ka tie ir nebaudāmi.  Pagāja gads vai divi, iekams vilcienā Itālijā, ceļā uz Austrāliju, 
tēvs nakts vidū nopirka divus svaigus apelsīnus, ko mēs kā ģimene svinīgi apēdām un pirmo reizi baudījām šo sulīgo 
dienvidu augli.  

Kādu laiku pēc ierašanās Pinebergā nodibināja mazskautu vienību un es biju viens no mazskautu sākuma 
kodola. Dibinātājs bija Jānis Liepiņš, cītīgs skautu vadītājs jau no Latvijas, kurš laika gaitā aizbrauca uz Sidneju un 
arī tur turpināja vadīt skautus un mazskautus.  Vienībā bija abi Daliņu zēni, abi Būcēnu zēni un Ēriks Vēliņš.  
Mazskauti man labi patika un es iemācījos daudz dažādas skautu un dzīves gudrības.  Mums notika dažādas 
nodarbības, kā arī šķēršļu gājieni pa nometnes apkārtni.  Tika rīkotas vairākas nometnes un man patika kurināt 
ugunskuru, uz tā gatavot ēdienu, gulēt teltī, un vispār būt ārā pie dabas. Pateicoties mazskautiem arvien protu siet 
dažādus mezglus. 
 

   
 
Mazskautu nodarbībās Pinebergā 1947./48.g. 
Foto pa kreisi: 2. no kr. (pieliecies) varētu būt vadītājs Jānis Liepiņš, tālāk pa labi (krekliņā) Ivars Daliņš, tad (formas tērpā) Ēriks Vēliņš, es un 
Vitālijs Būcēns. Otrs no rindas tuvākā gala Daumants Būcēns. 
Foto pa labi: kr. pusē laikam es, man priekšā Ēriks Vēliņš (abi esam formas tērpos) 
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Mazskautu nodarbības Pinebergā 1947./48.g.  
Kreisā foto esmu labajā pusē. No manis pa kreisi Ēriks Vēliņš, Ivars Daliņš un Daumants Būcēns.  
Vidējā foto: mazskautu nometnē pie galda. Es pretējā pusē otrais no labās. Otrais no labās šajā pusē Ivars Daliņš 
Labā foto: nometnē pašam jāmazgā trauki.  
 

1947.gadā Francijā notika pasaules skautu džamboreja un mūsu nometnē kādu laiku bija visa latviešu grupa, 
kas brauca uz šo nometni.  Viņi vēlāk no džamborejas atsūtīja tēvam kartiņu ar visiem saviem parakstiem par to, ka 
tēvs bija viņiem sagādājis pārtiku un iespējams arī guļamvietas.   Šo kartiņa glabāju daudzus gadus, līdz pārnākot uz 
Latviju nodevu to skautu muzejam Ogrē.  Tur bija parakstījušies cilvēki, kas vēlāk dzīvoja Sidnejā, kā Juris Zemītis, 
Juris Freijs un Uldis Misiņš. 
 

   
Pastkarte no Pasaules skautu džamborejas dalībniekiem Francijā Arvīdam Bērziņam Pinebergā: 
“Jūsu saimnieciskā palīdzība deva spēku visu labi veikt. Paldies!” ar 33 parakstiem. 
 

Prātā stāv kāds muļķīgs joks no mazskautu laikiem, ko stāstīja Prof. Dunsdorfs, kurš arī bija ļoti cītīgs 
skautu vadītājs.  Vienu vakaru bija tikšanās ar džamborejas dalībniekiem un, kā jau tas skautiem parasts, klātesošie 
taisīja jokus.  Dunsdorfs rādīja kasti, kurā it kā varot redzēt skautu nometni naktī un Londonu miglā. Otrs skauts 
ielika galvu kastē, bet pēc brīža teica, ka nekā neredzot. “Tieši tā” teica Dunsdorfs “skautu nometnē naktī un 
Londonā miglā jau nekā nevar redzēt”!  Dunsdorfs bija cienījams profesors un tas, ka viņš varēja uzstāties ar tik 
šķietami muļķīgu joku, man iespiedies atmiņā.  Nodarbošanās ar mazskautiem man ilga tikai kādu gadu, jo pēc tam 
pārcēlāmies uz Ventorfas nometni, pie Bergedorfas un vēlāk aizbraucām uz Austrāliju.  Atceros, ka Jānis Liepiņš 
bija arī Ventorfā un mēģināja mani toreiz pierunāt atkal piedalīties mazskautos, bet es atteicos, īsti nezinu kādēļ, 
šķiet galvenokārt aiz kautrības, jo nepazinu zēnus, kas tur bija vienībā.  Tā arī es Sidnejā neturpināju skautošanu, par 
ko man atskatoties ir žēl, jo tā ir vērtīga nodarbošanās jaunībā, kas dod labas iemaņas attiecībās ar citiem cilvēkiem.  
Pinebergas nometnē tā noteikti mūs saistīja un bija lietderīgs veids, kā nodarboties un piepildīt laiku, ko citādi mēs 
zēni vasaras brīvlaiku būtu aizpildījuši ar visādiem nedarbiem.  

Nometnē dzīvojot mēs kaut kā ieguvām tolaik populāro amerikāņu žurnālu “Saturday Evening Post”, 
iespējams, tas tika piegādāts mums bēgļiem, kā kulturāls sniegums.  Žurnālā mani tolaik visvairāk saistīja amerikāņu 
automašīnu sludinājumi un es sīki pazinu visas tā laika ASV auto markas – Fordus, Chevrolet-us, Pontiac-us, Dodge-
us un visus citus.  Griezu lielos krāsainos sludinājumus un līmēju uz sienas pie savas gultas un ar laiku visa siena bija 
noklāta ar automašīnu sludinājumiem.  

Prātā palikušas dažādas atmiņu drumstalas. Ka māte man vienu brīdi mācīja tēvreizi, kura man tā arī 
palikusi atmiņā. Atceros arī, ka mani vecāki aizbrauca uz, šķiet, divām nedēļām ceļojumā uz Vācijas dienvidiem 
apciemot savus paziņas citās bēgļu nometnēs un viņiem tas esot izmaksājis tikai trīs paciņas amerikāņu cigarešu.  
Cigaretes toreiz pēckara apstākļos bija faktiskā valūta un pieaugušiem, kā “dīpīšiem”, laikam piešķīra regulāru devu 
cigarešu.  Tā kā mani vecāki nepīpēja, tad cigaretes varēja izmantot kā valūtu.  Kamēr mani vecāki bija projām, abi 
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ar Baibu bijām Elzas tantes uzraudzībā, kas man laikam īpaši negāja pie sirds.  Kaut kāda iemesla dēļ manas 
attiecības ar Elzu nekad nebija īpaši siltas. Šķiet, mani viņa īpaši neieredzēja, un arī es pret viņu nejutu īpašu siltumu. 
Toties māsa Baiba Elzai bija lielais mīlulis. 

    
 
Manas mātes Lūcijas Bērziņas darba apliecība Camp Study Centre Pinneberg41 kā Associate Professor of English Literature. 
Izdota Pinebergā 1947.g. 29.decembrī. Derīga līdz 1948.g. 29.martam. Pagarināta līdz 1948.g. 31.decembrim. 
 
      Mēs bērni tomēr maz izjutām, ka nometne faktiski bija Baltijas Universitāte un ka tās iedzīvotāji ir vai nu 
universitātes studenti vai mācībspēki.  Mums bija sava pasaule un universitātes dzīve bija pieaugušo pasaule, mums 
mazliet jaušama, bet ne īsti saprotama un ne arī saistoša.  Vienīgā reize, kas tā īpaši iespiedusies atmiņā, ir reize, kad 
mainījās latviešu rektori.  Laikam rektora amatu atstāja prof. E. Dunsdorfs, jo viņš devās projām uz Austrāliju un 
viņa vietu no 1948.g. 21.marta ieņēma prof. Maksis Eglītis. Studenti par godu jaunajam rektoram rīkoja lāpu gājienu, 
kas beidzās pie viņa kazarmas loga.  Lāpas laikam gribētājiem dalīja ar devīgu roku un šķiet, ka gados jaunajiem 
studentiem likās, ka iedot 10 – 11 gadu veciem bērniem degošas lāpas ir liels joks.  Tā arī mēs grupa zēnu tikām pie 
lāpām un visā procesā piedalījāmies pa savai modei.  Saprotams, iet gājienā ar degošu lāpu, tas bija kaifs! 
 

   
 
Tēva Arvīda Bērziņa darba apliecība Camp Study Centre Pinneberg kā Lecturer of Cost-Accounting. 
Izsniegta Pinebergā 1947.g. 9.decembrī un derīga līdz 1948.g. 9.martam. Divreiz pagarināta līdz 1948.g. 9.jūnijam un 10.decembrim.     
 
 Kaut kad mūsu ģimeni pārcēla no sākotnējā 2. bloka, kur dalījām istabu ar citām ģimenēm, uz 
Administrācijas ēku, kur mums bija pašiem viena vai pat vairākas istabas.  Pieņemu, ka tas bija savā veidā atbilstoši 
mātes un tēva statusam nometnē, ka mūsu ģimenei piešķīra atsevišķas telpas.   

Pie Baltijas Universitātes 1947.gadā nodibinājās trīs jaunas studentu korporācijas – Fraternitas Imantica, 
Gersicania un Fraternitas Cursica, un divas studenšu korporācijas – Zinta un Spīdola.  Tēvu uzņēma, kā filistru Fr. 
Cursica.  Vēlāk dzīve, jau Sidnejā, es arī piebiedrojos Fr. Cursica kopai, un Rīgā tai kā filistrs ir piebiedrojies dēls 
Andris.  

2007.g. rudenī mēs ar Laimu aizbraucām uz Hamburgu un Pinebergu un apmeklējām vecās nometņu vietas.  
Pinebergā vāciešu pamatīgi būvētās kazarmas stāvēja, kā arvien, izņemot, ka visa nometne bija gandrīz pamesta.  
Īpaši “Alma Mater” ēka, tūlīt pa labi no vārtiem, kurā Baltijas Universitātes laikā notika lekcijas, bija tā apaugusi ar 
krūmiem, ka bija grūti izlauzties līdz galvenajām durvīm. Vienīgā no nometnes bijušajām ēkām, kas tika izmantota, 
bija kādreizējā Administrācijas ēka, kurā mēs pēdējā gadā dzīvojām un kurā 2007.g. darbojās Vācijas muitas iestāde. 
Tai bija 1997.g. pie sienas piestiprināta plāksne, kas vēstīja, ka nometnē kādreiz darbojusies Baltijas Universitāte.  

 

                                                 
41 Īpaši UNRRA iebilda pret nosaukumu “Baltijas Universitāte” un tā angļu valodā universitātei laika gaitā bija doti dažādi nosaukumi. Šeit 
redzams termiņš Camp Study Centre Pineberg. 
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Kādreizējā Baltijas Universitātes “Alma mater” ēka, kurā pasniedza lekcijas. 2007.g. 
septembrī, kad abi ar Laimu apciemojām bijušo Pineberga nometni, tā stāvēja pamesta 
un apaugusi kokiem un krūmiem. 
 
 
 

 
“Alma mater” galvenā ieeja 2007.g. 
rudenī 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Plāksne pie bijušās Administrācijas ēkas, atgādinot, ka nometnē kādreiz 
darbojusies Baltijas Universitāte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emigrācija uz Austrāliju 
Ap 1947.gadu sākās emigrācija no Vācijas.  Pirmā valsts, kas sāka uzņemt bēgļus, bija Lielbritānija, kur 

sākotnēji ņēma vīriešus ogļraču un citiem smagiem darbiem un vēlāk jaunas neprecētas sievietes, kā slimnīcu 
apkopējas.  Mani vecāki pieteicās uz emigrāciju uz Jaunzēlandi, iespējams jo mums tur bija Coates radi, bet mūs 
noraidīja.  Pirmā valsts, kas sāka uzņemt bēgļus ar ģimenēm bija Austrālija un īpaši mans tēvs laikam vēlējās tikt 
projām no kara nopostītās Eiropas un tā mani vecāki pieteicās emigrācijai uz Austrāliju un mēs tikām uzņemti.  
 Emigrācija no nometnes, un vispār no Eiropas, jau bija strīdīgs jautājums. Daļa no cilvēkiem bija par to, ka 
jābrauc projām pēc iespējas ātri, citi domāja, ka nevajag atstāt Vāciju un izklīst. Bija arī projekti pārcelties uz 
ārzemēm visiem kopā, kā universitātei, bet no šiem projektiem neviens nerealizējās.  Prof. Dunsdorfs bija viens, kas 
publiski stingri iestājās par to, ka nevajag braukt projām no Vācijas, bet vienu dienu izrādījās, ka viņa mantas krauj 
smagā mašīnā un viņš klusām aizbrauc uz Austrāliju.  
 

Ventorfas nometne 
 Braukšana uz Austrāliju nenotika momentā.  Sākotnēji 1948.g. novembrī mūs pārcēla uz Ventorfas 
(Wentorf) nometni, savus 10 km uz austrumiem no Hamburgas, pie Bergedorf, kur nodzīvojām vairākus mēnešus, 
ieskaitot 1948/49.g. ziemu.  Ventorfas nometnē negāju skolā un, šķiet, man arī nebija draugu.  Atceros, ka man bija 
bumba, apmēram tenisa bumbas lielumā, bet ražota no ļoti cietas gumijas un tātad ļoti labi atlēca.  Nometnē kara 
laikos bija izbūvēts milzīgs baseins, kurā uzkrāt ūdeni ugunsgrēku dzēšanai uzlidojumu gadījumā, bet šis baseins pēc 
kara beigām stāvēja tukšs.  Man tā bija brīnišķīga spēļu vieta, jo varēju stundām mest šo īpašo bumbu pret baseina 
sienu un bumbai atlecot viņu atkal ķert.  

Samērā agrā jaunībā tēvs man bija iemācījis spēlēt šahu un Ventorfas nometnē man radās cītīgs pretinieks.  
Dzīvojām vai nu vienā istabā, vai ļoti tuvu ar Bruno Plaudi un viņa ģimeni.  Viņš pats bija ļoti omulīgs kungs, kuram 
vienmēr bija kādi interesanti stāsti par agrākiem piedzīvojumiem.  Viņam bija bijusi saikne ar lauksaimniecību, viņš 
bija liels zirgu speciālists un varēja stāstīt, kā viņš savulaik braucis uz Vāciju, lai izmeklētu šķirnes zirgus.  Arī viņi 
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izceļoja uz Austrāliju un apmetās Sidnejā, kur viņam izveidojās turīga lauksaimniecība.  Tolaik nometnē viņš ar 
mani spēlēja šahu un bija tas cilvēks, kas mani uztrenēja šajā spēlē.  Bija arī reizes, kad es viņu pieveicu, šķiet tā “pa 
īstam”.  

 
 
 
Mans kādreizējais šaha pretinieks Ventorfas nometnē, Bruno Plaude 1980.gadā, Sidnejā.  
 
Man tolaik vecāki arī uzdāvināja elektrisko konstruktora komplektu, kam 
bija laba instrukciju grāmata, kas mācīja par elektrību un no kura daļiņām 
varēja konstruēt dažādas elektriskas lietas – zvanu, elektromagnētu, 
elektromotoru un citas.  Tas man tolaik ļoti gāja pie sirds un no šiem 
eksperimentiem, šķiet, daudz iemācījos par elektrību un magnētismu un 
iespējams tas lika pamatus manai turpmākai interesei par radio.  

 Kamēr dzīvojām Ventorfas nometnē sākās saspīlējums starp Rietumu sabiedrotajiem (ASV, Lielbritāniju un 
Franciju) un PSRS saistībā ar Berlīni un PSRS nobloķēja zemes ceļus no Rietumu zonām uz Berlīni.  Rezultātā, lai 
apgādātu Rietumu Berlīni ar pārtiku un kurināmo, Rietumu sabiedrotie iesāka t.s. “gaisa tiltu” uz Berlīni pa trīs gaisa 
koridoriem.  Viens no koridoriem veda no Hamburgas un no turienes lidoja angļu Short Sunderland lidlaivas, kas 
pacēlās kaut kur no Hamburga apkārtnes, domājams no Elbas upes vai Alstera ezera.  Atceros tikai, ka tajās dienās 
bieži bija bieza migla, bet Ventorfā varēja dzirdēt, kā šīs lielās lidmašīnas lido pāri ceļā uz Berlīni, neskatoties uz 
miglu.   
 

Ceļš uz Austrālija 
 Ventorfā nodzīvojām līdz apmēram 1949.g. februārim, kad mūs pārcēla uz Falingbosteles (Fallingbostel) 
nometni42 netālu no Minsteres (Műnster), Vācijā.  Tā bija tranzīta nometne, kur braucējus nometināja pirms došanās 
tālāk uz Itāliju un kāpšanas kuģī ceļojumam uz Austrāliju.  No atmiņas šķiet, ka Falingbostelē nodzīvojām dažas 
nedēļas un no nometnes nav palikušas nekādas atmiņas.  
 

 
Apliecība, ka Arvīds, Lūcija, Guntis un Baiba Bērziņi ir ceļa uz Austrāliju 
 
 
 

   
     
 
 
 
 
Mūsu ģimene miglainā rītā Falingbosteles dzelzsceļa stacijā sāk garo ceļu uz 
Austrāliju, 1949.g. 13.martā 
 
 
Tad, 1949.g. 13. martā rīta pusē, mūs ar mantām aizveda uz vilcienu 
un mēs sākām garo ceļu uz Austrāliju.  Vilciens gāja uz dienvidiem 
cauri visai Vācijai un pēc dienas un nakts braukšanas, nākamajā rītā 
sasniedzām Minheni. Tur mani, kā zēnu, interesēja tas, ka tvaika 

                                                 
42 Atrašanās vieta:  52°51'58.72"N,  9°41'54.20"E 
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lokomotīvi nomainīja elektriskā lokomotīve, jo, dēļ hidroelektriskām stacijām, elektrība Alpu rajonā bija galvenais 
enerģijas avots. Mani vecāki laikam stāstīja, ka no Minhenes sāksies Alpi un tā ar nepacietību gaidīju redzēt varenos 
Alpus.  Sliedes veda gar Innas upes krastu un sākotnēji biju mazliet vīlies, jo rādījās tikai Alpu pakalni, bet drīz 
iebraucām pašos Alpu kalnos, kas tobrīd martā vēl bija sniega klāti, lai gan zeme pie sliedēm jau bija brīva no sniega.  
Innas upes ieleja ir plaša un kalni bija samērā patālu, tomēr iespaidīgi, un mums palikušas dažas fotogrāfijas, kuras 
tēvs uzņēma brauciena laikā.  

 
 
Lielais Alpu kalns Herrenhäuser,  pie Insbrukas 1949.g. 15.martā, ceļā uz Austrāliju 
 
 

Pēc dažām stundām iebraucām Insbrukā, kur vilciens uz laiku 
pieturēja un varējām staigāt pa peronu.  Arī tur tēvs uzņēma dažas 
fotogrāfijas no mātes, Baibas un manis. 50 gadus vēlāk, 1999.gadā, mēs ar 
Laimu atkārtojām šo braucienu un stacijā uzņēmām līdzīgas fotogrāfijas.  
Viens raksturīgs tornītis, kas aizmugurē redzams 1949.gada fotogrāfijā, vēl 
arvien stāv blakus stacijai.   

No pieturas Insbrukas stacijā man vienmēr prātā palicis milzīgais sniegotais Herrenhäuser kalns, kas ir 
blakus Insbrukas pilsētai un kuram tālu augšā bija redzamas kaut kādas mītnes.  
 

         
 
Tēva fotogrāfija no māsas Baibas, mātes un manis Insbrukas stacijā, ceļā uz Triesti, Itālijā, kur bija jākāpj uz kuģa ceļam uz tālo Austrāliju.  Otrā 
fotogrāfijā mēs ar Baibu pie vilciena elektriskās lokomotīves.  
 
 Aiz Insbrukas sliežu ceļš ved pa daudz šaurākām ielejām un vēlu pēcpusdienā sasniedzām Brenner Pass, 
vēsturisku vietu, kur gadu simteņos gājuši pāri dažādi kara gājieni un kur pirms 2. Pasaules kara Hitlers satikās ar 
Mussolini.  Drīz jau uznāca nakts un vilciens turpināja traukties uz dienvidiem.  Labi atceros, ka, lai gan man toreiz 
bija tikai 11 gadu, es stāvēju vilciena koridorā, skatījos ārā krēslojošā vakarā un mani pārņēma dziļi skumīga sajūta. 
Jutu, ka braucam projām no Eiropas, kaut kur tālu, tālu projām, un nezinu, vai kādreiz atkal būs iespēja atgriezties. 
Ar šo sajūtu ilgi nostāvēju koridorā un vēroju tumšās kalnu ainavas, kas zibēja garām vilciena logam. 
 Nakts vidu, ap kādiem pl. 3.00, vilciens pieturēja Veronā un gar vilcienu nāca vīrs, kurš pārdeva apelsīnus.  
Apelsīns bēgļu bērnam bija luksus auglis, par ko bija stāstījuši māte un tēvs bet ko svaigu nekad nebiju ēdis.  Tēvs 
atvēra logu un no vīra nopirka divus apelsīnus.  Tie maksāja 50 liras gabalā un kā tēvs samaksāja nezinu, jo viņam 
jau itāļu naudas nebija, bet kaut kā darījums notika.  Tēvs svinīgi apelsīnus nomizoja, uzlika uz šķīvja, sadalīja 
šķēlītēs un mēs nakts vidū baudījām šo tropisko augli.  Tas likās neiedomājami garšīgs.  
 Rīta pusē, 15. martā ap pl. 9.00, vilciens sasniedza Triesti.  Šo pilsētu toreiz kopēji pārvaldīja Sabiedroto 
militārās pārvaldes un, Triestē iebraucot, vilcienam aizslēdza visas durvis un  ārpusē pie katra vagona uz kāpšļa 
uzkāpa britu zaldāts.  Mēs bijām pirmais bēgļu kuģis, kas izbrauca no Triestes un iespējams, ka militārā pārvalde 
nebija īsti droša, kā apieties ar bēgļu vilcienu.  Varbūt  kāds bija iedomājies, ka bēgļi mēģinātu Triestē izbēgt, lai 
gan, kādēļ kara postītā Itālijā kāds būtu vēlējies izbēgt, ir grūti iedomāties. Visi citi kuģi, kas veda emigrantus uz 
Austrāliju izbrauca tālāk no Itālijas dienvidiem, no Neapoles, kur bēgļiem bija jāpavada kādu laiku Bagnoli tranzīta 
nometnē. Triestē vilciens piebrauca pie liela pasažieru kuģa termināļa Stazione Marittima , kas tolaik iekšpusē gan 
izskatījās kā milzīga noliktava un kuram otrā pusē stāvēja mūsu kuģis – Dundalk Bay.   

Lielajā ēkā mēs vairākas stundas gaidījām un laikam mūs visus šķiroja un iespējams noteica mūsu 
guļamvietas kuģī, kā arī iekrāva mūsu bagāžu kuģī. Mums katram cilvēkam bija birka ar numuru un, cik atceros, 
mans bija 746.  Gandrīz kā senās dienās vergiem!  
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Birka, kas bija katram emigrantam.  Šī birka ir ar visiem četriem ģimenes numuriem (745 – 748), bet esmu diezgan drošs, 
ka bija arī individuālas birkas.  Iespējams šī bija paredzēta bagāžai.  
 
 
 

Pēcpusdienas pusē beidzot tikām uz kuģa.  Kuģis bija kādreizējais vācu zemūdeņu apgādes kuģis, kuru angļi kara 
beigās bija rekvizējuši kā kara trofeju, un tas bija reģistrēts Belfāstā, Ziemeļīrijā.  Kā jau minēju, jutu, ka mans 
liktenis dzīvē saistās ar Hamburgas pilsētu, un nezinu, vai kuģis Hamburgā bija būvēts, bet pēc vēlākām ziņām savu 
mūžu tas beidza Hamburgā, kad 1962.gadā to kuģu būvētavā sagrieza lūžņos. Kuģis nebija nekāds kruīza kuģis bet 
faktiski preču kuģis, kuram gulēšanai bijušajās noliktavas telpās bija iebūvētas koka lāvas, kur cilvēkiem pārgulēt.  
Tādēļ, ka gulēšana notika lielās telpās, cilvēki bija sadalīti pēc dzimumiem, dažās telpās vīrieši, dažās sievietes.  
Bērni līdz zināmam vecumam bija iedalīti pie sievietēm un, tā kā man tobrīd bija 10 gadu, tad biju vēl iedalīts pie 
sievietēm, kas nozīmēja, ka bija jāiet arī mazgāties sieviešu mazgātavās.  Ejot tur kopā ar sava vecuma meitenēm, tas 
dažkārt mums savstarpēji radīja neveiklus mirkļus.  
 

   
 
Kuģu termināls Stazione Marittima Triestē, pie kura stāvēja mūsu Dundalk Bay.  Fotografēts izbraukšanas 50 gadu jubilejā, 1999.g. 16.martā 

 
 
 
Vēl pēc 50 gadiem redzamas sliedes, par kurām vilciens pieveda mūs pie kuģu termināla.  
 
 
 
 
 
 

 
Dundalk Bay no Triestes izbrauca 1949.g. 16. martā ap 10.00 no rīta.  Datums palicis prāta, jo tā bija mana 

vārda diena.  Tā kā bijām pirmais bēgļu kuģis no Triestes, tas laikam pilsēta bija ievērojams notikums, jo pirms kuģa 
atiešanas krastmalā pie tā spēlēja orķestris un iespējams tika teiktas kādas runas. Ostā stāvēja viens sabiedroto 
karakuģis un tas mūsu izbraukšanai par godu izšāva vairākas zalves.  

Atzīmējot 50 gadus kopš izbraucām uz Austrāliju, mēs ar Laimu 1999.gada martā ar vilcienu izbraucām 
ceļu no Minhenes līdz Triestei, un Triestē apskatījām kuģa termināli Stazione Marittima, no kura mūs veda uz tālo 
dienvidu zemi.  Iegriezāmies arī Triestes galvenajā bibliotēkā un avīzes Il Piccolo Giornale di Trieste 1949.g. 
16.marta numurā arī atradām rakstu “Pasažieru ielaišana kuģī Dundalk Bay, kurš šorīt tiešā ceļā dodas uz Austrāliju” 
par izbraukšanu no Triestes. Rakstā redzam, kāda bija itāļu žurnālista mazliet greizā izpratne par bēgļiem, bet izskan 
arī pravietiski vārdi par atgriešanos: 

 
 “----------   “Un tagad esam šeit.  Pēc pāris minūtēm būsim uz kuģa un jau pēc 28 dienām ieradīsimies Austrālijā, kā saka – labākā un 
laimīgākā zemē.  Bet kāda tā būs?” Mūsu izjautātas, šo runu ar maziem variantiem vakar teica daudzas pārvietotas personas (Displaced Persons) 
lielajā Jūras piestātnē pie kuģa Dundalk Bay kojām.   Bija apmēram tūkstotis personu, pārsvarā poļi, daži ungāri, dienvidslāvi un latvieši.   Šie 
cilvēki iespējams vēlējās atgriezties savās dzimtajās zemēs, bet milzīgās ciešanas nometnēs un dažādi psiholoģiski pārdzīvojumi tos ir satriekuši 
un šī atgriešanās vairs nav iespējama. 
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 Viņi nāk no IRO43 nometnēm un visiem ir tāds pats dzīves stāsts – vispirms ar šausmām un tad bailēm un padošanos kuram katram, un 
tad tiem vairs nav ne rakstura, ne domu, nedz ideju.  Arī viņu iekšējā dzīvē ir tas, ko redzējām vakar – cipars pogcaurumā, proti biļete uz 
Austrāliju, koja uz kuģa, sega, katliņš un karote.  
 ----------------  

 “Abi vilcieni piebrauca pie Jūras piestātnes.  Liels daudzums policistu uzraudzīja pasažierus un pūlējās palīdzēt apjukušajiem ļaudīm 
un arī tiem, kam bija pilnas rokas saiņu un koferu.  Sievietes-policistes rūpējās par bērniem, nesēji par lielajiem saiņiem.  Kopumā tas bija skumjš 
paskats.  Izrādes, kurās piedalās emigranti, ir vienmēr skumjas.  Emigranti mūžam atstās iekšēja tukšuma un mūžīga zaudējuma iespaidu. 
 Viņi dodas meklēt jaunu dzīvi.  Iespējams, ka daudzi vilsies.  Daži atgriezīsies tikko varēs.  Citi pratīs iekārtoties.  
 Kuģis, kas šorīt aizbrauc, ir skaists angļu kuģis, racionāli aptekalēts un nesen izremontēts San Marko (pie Venēcijas).  Emigranti tiks 
izkārtoti plašās istabās ar kojām trīs stāvos.  Ēdiens tiks pasniegts lielā baltā zālē.  
 Pasažieru iekāpšana tika uzticēta Lloyd Triestino un tika veikta ar lielu rūpību.  Tajā piedalījās ģenerālis Gaithers, pirmā ranga 
kapteinis Noakes, ostas direktors, kapteinis Robers.  Paredz, ka pēc šis sekos citas tāda veida izbraukšanas.  
 Ir nospiestības sajūta un maz entuziasma.  Pūlis bez gribas, kas seko ceļam, kuru pats nav izvēlējies”. 
 

Pēc izbraukšanas no Triestes kuģis samērā ātri sasniedza Port Said-u, pilsētu Suecas kanāla ziemeļu galā.  
Prāta palicis, ka tikām labi ēdināti pa ceļam un, ka tas notika iespaidīgos apstākļos, pie balti klātiem galdiem lielā 
ēdamzālē.  Port Saidā kuģis kādu laiku gaidīja, iespējams dažas stundas, jo kuģi cauri Suecas kanālam brauca 
konvojos, kādi 10 kuģi katrā.  Kamēr Port Saidā gaidījām, pie kuģa piebrauca laivas ar vietējiem arābiem, kas vēlējās 
tirgoties un galvenokārt piedāvāja arbūzus.  Tirgošanās notika no kuģa ar šņori nolaižot tirgojamo mantu un pretī no 
vietējiem uzvelkot arbūzus. Neatceros, kā tas viss tika sarunāts, bet tirgošanās notika. Mātei no nometnēm bija līdz 
trušu ādas jaka un viņa, laikam uzskatīdama, ka Austrālijas karstajā klimatā šāda jaka nebūs vajadzīga, to iztirgoja 
pret vairākiem arbūziem.  Vēlāk, Bathurstas nometnē Austrālijā, kur ziemas bija diezgan aukstas, viņa to rūgti 
nožēloja.  
 

 
Tirgotāji Port Saidā 
 
 
Braucot cauri Suecas kanālam, krastā bija redzami vietējie arābi ar 
kamieļiem. Viņi izskatījās ļoti trūcīgi un vienu brīdi kādi vīrieši no kuģa 
sāka viņiem mest maizes bulkas, kuras mums tika dotas ēdienreizēs.  
Diemžēl attālums līdz kanāla malai bija pārāk liels un bulkas arābus 
nesasniedza un krita kanālā, bet to redzēja daži kuģa virsnieki un bija 
ļoti saniknoti, ka tā tiek izmantots ēdiens.  Rezultātā tika samazinātas 
ēdiena devas un turpmāko braucienu atceros, kā tādu, kad nevarēju 

sagaidīt ēdienreizi, jo mani bieži māca bads. No visiem kara un nometņu laikiem, nekad nebiju bijis tik izsalcis, kā 
braucot pāri Indijas okeānam ar Dundalk Bay. 

Izbraucot Suecas kanālu, kuģis  pieturēja Suecas pilsētā kanāla dienvidu galā un pēc tam turpināja pa 
Sarkano jūru uz Ādeni, kur tas noenkurojās līcī, laikam lai uzņemtu degvielu un pārtiku.   
 

 
 
Sākot šķērsot Indijas okeānu, lēnam pazūd Ādenes klinšainā siluete. 
 
 
No Ādenes kuģis devās pāri Indijas okeānam uz Frīmantli 
(Freemantle), pie Pertas.  Prāta palicis, ka atstājot Ādeni, tālumā 
lēnām pazuda tās kalnainais siluets, kas redzams vairākās 
fotogrāfijās, kuras tēvs uzņēma. Kuģojot pāri Indijas okeānam, 
šķērsojām ekvatora rajonu un laiks bija ļoti karsts. Naktīs iekštelpās 
bija grūti gulēt un dažas naktis pavadījām guļot ārā uz klaja.  Kuģim 
bija mazs peldbaseins un mēs bērni tur pavadījām daudz laika.  

Indijas okeānā varēja redzēt lidojošās zivis, kas vienu brīdi izlēca no ūdens un kādu gabalu ar spārniem planēja. Mēs 
puikas zem vienas kuģa vinčas bijām atraduši īsus metāla stienīšus, laikam domātus metināšanai un mēs ar tiem 
dažreiz mēģinājām trāpīt lidojošām zivīm.  
 

                                                 
43 IRO – International Refugee Organisation, latviski – Starptautiskā bēgļu organizācija 



41 
 

        
 
           Es ar draugu uz kuģa.                                                         Māte, māsa Baiba un tēvs uz kuģa klaja. 
 

Kopā ar mums uz kuģa brauca vairāki mātes un tēva paziņas un Baltijas Unversitātes studenti no Pinebergas 
– Biruta un Visvaldis Vilciņi, Ausma un Valters Medņi.  Viņi redzami dažās fotogrāfijās, kuras tēvs uzņēma 
brauciena laikā.  

Brauciens pāri Indijas okeānam bija diezgan garš un kuģim sāka bojāties dzeramais ūdens. Lai to glābtu, 
apkalpe bija spiesta ūdenim likt klāt daudz hlora, kas ūdeni padarīja gandrīz nedzeramu, bet tā kā cita ūdens nebija, 
tad smacīgais un riebīgais ūdens jādzer vien bija.  

 
Iebraukšana Austrālijā 
Kuģim tuvojoties Frīmantlei (Fremantle), starp bērniem izplatījās masalu epidēmija, daļa bērnu, ieskaitot 

mani, saslima un tika ievietoti kuģa lazaretē.  Slimo bērnu bija tik daudz, ka tiku ievietots vienā gultā ar slimu 
meiteni, katrs ar galvu savā galā un kājām kopā.  Tā mans pirmais skats uz Austrāliju un Frīmantli bija tikai caur 
lazaretes logu, toties pieaugušie, kas nebija slimi, varēja Frīmantlē izkāpt krastā un gūt savus pirmos iespaidus par 
Austrāliju.   
 

   
 
Foto kreisā puse (no kr.): Valters Mednis, tēvs, Visvaldis Vilciņš.   
Foto labā puse (no kr.):  Visvaldis un Biruta Vilciņi, tēvs, māte, māsa Baiba, nezināms pāris, Valters un Ausma Medņi. 
 

No Frīmantles kuģis devās gar Austrālijas dienvidiem, garām Melburnai tieši uz Sidneju, ko sasniedzām 16. 
aprīlī, agri no rīta.  Sākotnēji kuģis noenkurojās Rose Bay līcī Sidnejas ostā un vairākas reizes netālu no kuģa pacēlās 
lidlaivas, kasRose Bay  tolaik izmantoja kā lidlauku. Pēc dažām stundām kuģis devās tālāk Sidnejas ostā un visus 
piesaistīja skats tuvojamies Sidnejas tiltam, par ko cilvēki bija dzirdējuši, un sajūta izbraucot zem tilta bija 
saviļņojoša.  

Agrā pēcpusdienā kuģis pietauvojās 13 Pyrmont steķiem un varējām izkāpt krastā.    Mūsu ģimene tikai 
pastaigājās pa steķiem, kuriem kuģis bija pietauvots, un tēvs uzņēma vairākas fotogrāfijas no mums pie kuģa.  Citi 
bēgļi, ziņkārības mudināti apstaigāja apkārtni vairāku kvartālu attālumā un vēlāk stāstīja, ka apkārtnē daudz nekā 
neesot, tikai noliktavas un veikals vai divi.   Bijām sasnieguši Sidneju, kā arī ieradušies savā jaunajā dzīves vietā, 
tālajā kontinentā Austrālijā! 
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Mēs uz kuģa klaja ar Sidnejas panorāmu aizmugurē - māte, māsa Baiba un 
es.  Tā sagadījies, ka aizmugurē redzamā ēka ar torni ir AWA ēka, kurā 
gadus vēlāk sāku darbu kā profesionālais inženieris.  

Pirmā izkāpšana Austrālijā.  Dundalk Bay pietauvojies pie 13 Pyrmont steķiem, Sidnejā.  Labā pusē es ar māti pie kuģa.  Tālumā Sidnejas 
raksturīgais tilts.  


