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Nikolajs Neilands 

- Jautājums:  
Labdien! Vispirms es gribētu pateikt paldies, ka jūs satiekaties priekš intervijas. Sakiet, 
lūdzu, kā jūs sauc un kad jūs esat piedzimuši? 

- Atbilde:  Mani sauc Nikolajs Neilands, es esmu dzimis 23. decembrī 1930.gadā, Rīgā. 

J: Kur jūs dzīvojāt iepriekš kara?  

A: Sākumā es dzīvoju, kad biju mazs bērns mēs dzīvojām tepat Zaļā ielā, pēc tam mēs dzīvojām 
Maskavas Forštatē Mazā Kalna ielā 14/16 dzīvoklis 13. 

J: Ko darīja Jūsu vecāki, kur viņi strādāja, ar ko viņi nodarbojās? 

A:  Mans tēvs bija meistars Teksteriānā, mana māte bija šuvēja, modelētāja. 

J: Starp jūsu kaimiņiem bija ebreji, vai nebija? 

A: Jā, mums tieši blakus 14 dzīvoklī dzīvoja Pimaroviču ģimene, un tēvs un māte un 2 bērni. 
Toģiks mans draugs, kurš bija apmēram manā vecumā, un viņam bija māsa, man liekas, ka 
viņu sauca Soņja, viņa bija kādus 3 gadus vecāka un skaidrs, ka nekāds kontakts tanī laikā 
nevarēja būt.  

J: Jūs kopā staigājāt uz skolu, vai jūs tikai zinājāt kā kaimiņus viņus? 

A: Nu redziet, tur bija liela sēta un mēs tur sētā spēlējām visādas spēles un Toģiks bija tiešām 
tāds ļoti neagresīvs zēns, ļoti labestīgs, un es ar viņu draudzējos, brīvo laiku pavadījām sētā, 
spēlējām futbolu un visu ko. Es līdz šai dienai atceros, kāds viņš izskatījās, bija drusku 
mazāks par mani, lielām brūnām acīm, lielām ausīm, stiprām kājām, jo es viņu nevarēju 
panākt, kad mēs skrējām, ļoti labestīgs, mēs runājām, vispār sētā toreiz bija puikas, kas 
runāja poliski, latgaliski, lietuviski, krieviski, latviski, un mēs ar viņu runājām dažādās 
valodās, bet es no tā laika atceros, kā viņš runāja, viņš jau vēl bija jidišs – tā bija populārākā 
valoda šeit starp ebrejiem un tad es līdz šai dienai atceros: “mišiuna kof, coris, dohno vei”, jo 
tad, kad es kļūdījos kādā spēlē viņš teica:”mišuina kof.” (“Kā tu to varēji izdarīt”), vai ne.  

J: Jūsu apkārtnē bija citi ebreji arī?  

A: Jā, mums otrajā stāvā dzīvoja diezgan turīga ebreju ģimene, viņiem bija mājkalpotāja, ka viņš 
bija, zinu, ka mamma man stāstīja, ka viņš bija studējis Vācijā. Un tā ģimene ar toreiz aizgāja 
bojā. 

J: Jūs atceraties pirmās kara dienas? Kas notika tanī laikā Rīgā? 

A: Nu, Rīgā bija tā, ka 1. jūlijā ienāca vāc karaspēks un pēc tam es dzirdēju, ka mājās runāja, ka 
tā vara pilnīgi pārgāja pie tiem, viņi staigāja tādā aizsargformā, viņiem bija tādas 
sarkanbaltsarkanas lentītes šeit un viņi faktiski, nu, ko mēs visi dzirdējām, bija, ka sākās tāda 
ņirgāšanās par ebrejiem. Un dzirdējām, ka centrā tur pie prefektūras, viņus rāva aiz bārdām, 
sita ar šompuliem. Šompulis ir tāds rīks, ar ko tīra šautenes un tāds ļoti elastīgs metāls un tas 
sitiens varēja būt nu tāds ļoti tāds stiprs, ne nāvējošs. Un galvenais jau bija tā ņirgāšanās, par 
ko visi zināja, un tā galvenokārt valdīja Rīgā, jo vācu karaspēks izturējās tā pavisam neitrāli. 

J: Jūs arī redzējāt tādus momentus? 
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A: Es redzēju pēc tam. Līdz 4.jūlijam es neredzēju, bet pēc tam es redzēju par cik, redziet, mēs 
dzīvojām Mazā Kalna ielā – tur bija paredzēts geto. (iezvanās telefons). 

- Sorry. 

J:  Sakāt, lūdzu, vai jūs paši redzējāt tādus momentus? 

A:  Nu, līdz 4.jūlijam es neredzēju, bet bija paredzēts, ka tā Maskavas Forštate būs geto, mana 
mamma bija stāvoklī un mēs ilgi aizkavējāmies, mums vajadzēja arī mainīt dzīvokļus ar 
ebrejiem un izbraukt no Mazā Kalna ielas, tā kā mēs dzīvojām vēl tur tad, kad jau vairākums 
bija ebreji. Nevarējām nekādi sameklēt dzīvokli un apmainīt. Tanī laikā es tos skatus 
piedzīvoju ļoti bieži, jo manā mājā, tā ir liela māja Mazā Kalna ielā, un tur bija speciāls veikals 
ebrejiem. Tur bija garas rindas. Un tad viņi brauca, nu jau zināms, ka ahorka, es ļoti labi 
atceros to mašīnu. Nu, tad viņi brauca 2, 3, ar dāmām un vienkārši izklaidējās, ņirgājās – sita, 
nu vienkārši sita. Galvenais ierocis bija šompolis, tātad, bez kautrēšanās, kas tur stāvēja utt. 
Bija tāds gadījums, kad mana vecmāmiņa, mana ome, kura perfekti runāja vāciski, jo viņa 
izauga vācu ģimenē, bija ļoti reliģioza, gāja vācu virsnieks, tad viņa piegāja pie tā haufmana 
un sāka runāt, vāciski viņa bija Neulande, es arī biju klāt, es ar runāju vāciski, “nu, viņa teica, 
ja viņš ir reliģiozs cilvēks, ja viņš ir kristietis, kā viņš var atļaut tādu lietu?”, jau izkāpa no 
horkas kādi 6 -7 tie, ko mēs vēlāk saucām par šucmaņiem. Šucpolicai, ko latvieši sauca par 
šucmaniem, ar dāmām, nu tā rinda jau metās, kur nu kurais, tur stāv kādi 3-4 veci ebreji, ar 
peisiem, un tā. Nu, es domāju, tagad sāksies. Nu tas vācietis, tas: “Was ist schlos?” Nu, jūs 
ziniet, tas “Was ist schlos?”- “Kas notiek, puikas? Ko jūs domājat darīt? Te taču ir rinda utt.” 
Nu, tad viņš teica, nu kā tā..un tad viņi atkāpās, jo tas vācu virsnieks, tas haufmans, nu, 
faktiski, viņš palīdzēja, ka tie 2-3 vecie ebreji, kas tur stāvēja, ka viņi nesaņēma tos sitienus. 
Mana vecmāmiņa kļuva par varoni ielā, jo visi zināja, nu jā, nu frau Neuland spracht 
Deutcsh. Nu tas notika katru otro, trešo dienu. Diemžēl tur bija arī tādi sportisti, jo mans 
tēvs viņus pazina – šahists Ozols, ātrslidotājs Tabaks, mēs ar papu redzējām Tabaku Eiropas 
sacīkstēs, ātrslidošanas sacīkstēs bija toreiz Bērziņš labākais, Tabaks bija otrais vai trešais, 
Latvija, Norvēģija bija ātrslidošanā. Tabaks man bija tāds skaists vīrietis, blonds, un Tabaks ar 
tur bija. Jā, nu skumjš stāsts, bet nu.. 

J: Kas piespieda jūs izbraukt no tās mājas? 

A: A, mums visiem bija jāizbrauc, mums bija jāatstāj tā vieta, jo tur bija lielais geto. Pēc tam, 
par cik tā šaušana turpinājās ļoti ātri, tā geto robeža samazinājās. Tur atveda arī tos ebrejus, 
no Čehijas jeb Čehoslovākijas, no Austrijas, vai ne, uz laiku, jo pēc tam viņus visus nošāva.  

J: Vai vācieši, vai latvieši jums pateica, ka jābrauc prom no tās mājas? 

A: Nu, bez šaubām tas bija vācu – latviešu administrācijas kopīgais lēmums. Tos, skaidrs, ka 
mēs saņēmām latviešu valodā tos paziņojumus un lēmumus, bet bez šaubām tas nāca no 
vācu komandatūras. 

J: Pastāstiet par Toģiku. Vai jūs zināt, kas notika ar viņu, vai nē?  

A: Nu, jā. Skumjš stāsts. Šodien tieši ir 62 gadi. Tas bija, man tā liekas, ka tā bija svētdiena. Un 
jauks laiks tā kā šodien, un mēs vērojām, ka uz mūsu māju iet kādi 3 vai 4 tie šucmaņi. Un 
toreiz viņus vēl nesauca par šucmaņiem, laikam, ar šautenēm. Nu, un pēc kāda laika, pie 
mums atskanēja zvans, mana ome atvēra durvis, un viņai teica: “Vai te dzīvo Neilandi?”, 
“Jā”, viņa teica. Redziet mūsu mājās bija tāda tāfele,  kur bija rakstīts, kas kur dzīvo, tur bija 
dažādi uzvārdi – Karlovskis un Abramovičs un, laikam, Pētersons, Ivanovs, un viņi laikam 
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izvēlējās – ā, nu, Neilands, nu jā. Un viņi prasa manai omei, to es labi atceros: “Kur šeit dzīvo 
žīdi?” Mana vecmāmiņa teica: “Es nezinu, es tik zinu cilvēkus, kas iet manā baznīcā.” Un 
viens no viņiem teica: “Ā, jūs negribat mums palīdzēt un tā.” Un tad mana vecmāmiņa 
pateica: “Tu vēl esi piena puika, lai ar mani tā runātu.” Tas izteikums ir pazudis Latvijā, bet 
toreiz tas bija populārs. Nu, viņš tāds paliks, nu, tomēr kundze. “Tiksim galā bez jums.” Un 
tad viņi savāca tās 2 ģimenes, kas blakus dzīvoja – Pivaroviču ģimeni, nu, tās, kas bija uz 
vietas, un otrā stāvā, man liekās, viņiem bija uzvārds Abramovičs. Neļāva viņiem aizslēgt 
durvis. Nu, viņus savāca tur sētā. A, viņam māsa, Toģikam, nebija mājās, un viņus kaut kur 
veda. Man pa izbrīnu, es prasīju vecmāmiņai: “Es iešu līdzi.” “Ej”. Nu tad mēs gājām pa 
Ludzas ielu uz sinagogas pusi. A ebreji nedrīkstēja iet pa trotuāru un viņiem vajadzēja iet pa 
to braucamo ceļu, nu es arī viņiem pievienojos. Man teica: “Nē, puika, tev ir jāiet uz 
trotuāra.” Nu, tā mēs gājām – es gāju pa trotuāru, viņš gāja pa ceļu. Pļāpājot, tā mēs 
aizgājām līdz sinagogai, tad man teica: “Ej tur – pretējā pusē.” Tur jau cilvēki stāvēja. Viņus 
visus ieveda tur iekšā. Diezgan augsts žogs bija, varbūt nebija tika augsts, bet es jau biju 
maziņš. Un tad, nu tur bija tāds pūlis pretējā pusē. Nu, zina kā skatījās, kas tad notiek. No 
visām pusēm, šauteņu pavadībā, veda ebrejus. Nu, es domāju, ka es redzēju kādus 50 – 60 
cilvēkus, bet es ļoti labi atceros to dienu. Tā savādi. Es pats par sevi brīnos. Tad aiztaisīja 
durvis, vārtus, tad atskanēja kādi 7 jeb 8 šāvieni, šautenes, tad parādījās dūmi, tādā gaišā 
krāsā, tad tie dūmi kļuva tādi tumšāki, tumšāki, tumšāki, jau bija pievakare, tad es atceros 
viena sieviete sāka kliegt: “Ak, Dieviņ, ak, Dieviņ – dzīvus bērnus sadedzina. Mans Dievs, 
mans Dievs.” Kaut ko tādu. Tad man pieleca: aha, to Toģiku ar tur sadedzina. Un cilvēki 
skatījās, stāvēja, un kad viņa to pateica, un kad tie dūmi kļuva melni, man likās tie dūmi 
smakoja pēc kaut ko, bet varbūt tās bija iedomas, bet varbūt arī. Es nezinu. Man palika šeit 
tā. NU, Es vēl pastāvēju un gāju mājās. Es atnācu mājās un visa ģimene teica: “Tu visu to 
redzēji?” Un es teicu: “Jā”. Bet teikt, ka es 10 gadu vecumā es raudāju. Es neraudāju par to. 
Es vienkārši uztvēru to, laikam tāda ir bērna psiholoģija. Tad atnāca tā Soņja mājās, tā 
meitenīte. Tad es zinu, ka mana ome aizveda viņu pie kaut kādiem radiem, ka viņa tur 
palika. Un pēc tam tie paši varoņi pēdiņās atnāca un sagrāba, kas nu viņiem tur patīk, tajā 14 
dzīvoklī, un tajā kur Abramoviči, nu Abramoviči bija diezgan turīgi, nu tur bija ko paņemt. 
Tad piedāvāja mums: “Ja jums kaut kas vajadzīgs, tad ejiet un ņemiet.” Cik es zinu, tad tie 
cilvēki nebija bagāti, kas dzīvoja tanī mājā, bet es zinu, ka laikam neviens to nedarīja. Un, nu, 
tur mājā bez šaubām bija šokā. Deg tā sinagoga, iedomājaties, vai ne. Visu nakti. Silts laiks 
un dūmi iet. Uguns, vai ne. 

J: Pirmie dūmi nāca no logiem, vai no durvīm? Kā Jūs redzējāt to? 

A:  Es durvis neredzēju, jo dedzināja jau vēl arī citas sinagogas. Vēl vienu sinagogu dedzināja tur, 
Maskavas ielā, nu mēs puikas aizskrējām pie finiša. Nu, zina kā puikas jau ir ziņkārīgi. 

J: Vai tas bija tanī pašā dienā? 

A: Nē, tas bija vēlāk. Es neatceros, cik dienas. Bet tas tā turpinājās. Tur Stabu ielā, bet to es 
dzirdēju vēlāk. Bet Maskavas ielā, tur pie Maskavas ielas bija neliela sinagoga Tā jau bija 
galvenā sinagoga. Es stāvēju tieši pretējā pusē. Nu, visi mēs stāvējām pretējā pusē. 

J: Kas veda ebrejus uz sinagogu? Latvieši vai vācieši? 

A: Tikai latvieši. Tur nebija neviens vācietis. Man jau nebija nekādu problēmu atšķirt latvieti no 
vācieša, jo es pārvaldu abas valodas. Nu, labi vācu man bija tāda Kindel shprachen. 

J: Viņi runāja latviski, ja? 
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A: Nu, viņi bija visi vietējie. Viņi runāja latviski, nu kas viņi bija to es nezinu, etniskā izcelšanās 
jau bija dažāda, bet bez šaubām. 

J: Starp sevi viņi latviski runāja, ja? 

A: Bez šaubām, jā.  

J: Ko jums pēc tam teica mājās? Klusēt, vai vienalga bija? 

A: Nekā. Vienkārši man liekās, ka vecāki bija bez šaubām draudzīgi attiecībās ar kaimiņiem kā 
art to Pivaroviču ģimeni, un ar to Abramoviču ģimeni. Abramoviču ģimene bija interesanta. 
Mana mamma teica viņam, viņš bija inteliģents cilvēks, kā jau teicu, izglītojies Vācijā. Mana 
mamma teica viņam: “Ko jūs gaidiet? Jums ir jābēg!” “Ak,” viņš teica: “Madam Neilande, nav 
jau tik traki, es studēju Vācijā. Nu būs jau grūti, bet tā ir propaganda.” Un mamma vienmēr 
atcerējās, kā viņš viņai atbildēja – ar cerību, ka būs grūti, bet viņš zina to Vāciju. Mana 
mamma, gan ģimene bez šaubām bija šokā, bet nebija nekāds pārsteigums, jo viņi bija 
diezgan nu tā, lasīja avīzes un zināja. Manam papam bija skaidrs, ka kaut kas līdzīgs 
holokaustam ir gaidīts. Nu un tās izpausmes jau ir. 

J: Jūs vēl ilgi dzīvojāt tai vietā? 

A: Mēs mainījām dzīvokli laikam novembrī. Vieni no pēdējiem, sakarā ar to mammas stāvokli. 
Mamma bija ļoti pasīva. Viņa nevarēja tur staigāt, skatīties. Jo notika dzīvokļu maiņa, ebreji 
mainīja ar mums dzīvokļus, un vajadzēja, lai viņiem patīk mūsu dzīvoklis. Trīs istabu 
dzīvoklis, un lai mēs varētu atrast arī kaut ko tamlīdzīgu Rīgā. 

J: Jūs braucāt ar savu mantu, vai? 
A: Ar savu mantu, jā.  

J:  Un ebreju dzīvoklī palika viņu mantas, vai viņi ar ņēma līdzi? 

A:  Ņēma līdzi. Vismaz mūsu gadījumā. To es zinu ļoti labi, jo visas mēbeles bija mūsu mēbeles.  

J:  Vēlāk – kara beigās, pēc kara – jūs satikāt kādus ebrejus no tās apkārtnes, kur jūs dzīvojāt? 

A:  Nē, neviens nepalika dzīvs. Taču ir tikai daži cilvēki, kas izdzīvoja, kā jūs ziniet, holokausta 
periodu Latvijā. 70 000, 75 000 Latvijas pilsoņu gāja bojā, plus vēl ir tas jautājums, cik ebreji 
bija atvesti uz šejieni. Ir dažādi skaitļi, bet viņu bija daudz. Es jau teicu, no Čehijas, no 
Austrijas.  

J: Jūs jau to zinājāt kara laikā vai jums to kāds pastāstīja vēlāk? 

A: Nu, es zinu,  man tēvs ir strādājis fabrikā un tur vienu laiku strādāja ebreji no Čehoslovākijas. 
Un viens no Čehijas profesoriem bija šahists. Mans tēvs bija kaislīgs šahists, tad viņi spēlēja 
šahu, kad bija tāds laiks. Jo manu papu tur nosūdzēja viens, ka viņš spēlē ar žīdu šahu. Tāpēc 
mans paps ļoti labi zināja, no kurienes viņš ir utt. No Prāgas un tā.  

J: A jūs viņu arī satikāt, vai nē? 

A: Nē, nē. Es tikai zināju no tēva stāstītā.  

J: A tēvs stāstīja, kas notika ar viņu vēlāk? 

A: Jā, viņš pazuda. Paps tikai stāstīja man, ka viņš bija pārsteigts, ka tas cilvēks teica,  ka tā ir 
viņa pēdējā bauda. Vai es rīt būšu dzīvs es nezinu. Uzspēlēsim vēl. Tā bija tāda, nu kā jau 
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profesors, tāda filozofiska attieksme pret nāvi, pret savu likteni. Viņam nebija nekādas 
ilūzijas. Paps nāca vakaros un stāstīja. Iedomājies, viņš zina, ka viņam, viņš sāk uzvesties 
tumšāk. Tā ir viņa pēdējā bauda.  

J: Viņi nekur nebēga, nebrauca prom no Rīgas? 

A: Nē, laikam viņi nevarēja nekur aizbēgt. Nezinu. Man grūti pateikt. Jo, ja runājam par ebreju 
likteni, man jāsaka, tad pretestība sākās, tas slavenais Varšavas geto. Latvijā parādījās 
pretestība, kad jau bija geto, kad jau bija, tā es esmu lasījis, kad jau bija tādas grupiņas, kas 
kaut ko mēģināja kaut ko kaut kā izbeigt, nu tā un viņām arī palīdzēja latvieši. Kā jūs zināt ir 
ļoti slaveni cilvēki, kas bez šaubām ir lieli varoņi, jo tanī laikā riskēt, lai palīdzētu ebrejiem, ne 
jau par veltie, tie kas riskēja viņi, ja vācieši viņus atklāja, tad jau nošāva. Tas bija lielākais 
sods. Bija tāda avīze “Tēvija”. Es atceros, es lasīju avīzi un es atceros, ka paps mans speciāli 
parādīja to rakstu “Tēvijā”, kur tie latvieši, un vispār tie Latvijas iedzīvotāji, kas izsaka nožēlu, 
kaut kādu līdzjūtību ebrejiem, ka tie ir gandrīz ir tautas nodevēji, kā viņi nesaprot. 
Kavaļevskis Klāns bija uzrakstījis, es pēc tam atceros.  

J: Pēc kara jūs nesatikāt nevienu no ebrejiem? 

A: Nē. 

J: A, kas notika ar sinagogu? 

A: Sinagoga palika, nu tādas drupas palika no sinagogas. Nekas, kā piemineklis. Tāpat kā Stabu 
ielā. Par cik es pēc tam dzīvoju Avotu ielā, tad es atceros, tās drupas tur stāvēja. 

J: Jūs varat parādīt mums tās vietas? Kur jūs stāvējāt? Kas tur notika? 

A: Nu, kas tur notika, es nevaru parādīt. Paldies dievam to nevar atkārtot, bet kur es stāvēju, es 
varu bez šaubām. Es apmēram atceros, kā tieši bez šaubām, man ir grūti pateikt, bet par cik 
es biju maziņš, es stāvēju gandrīz starp trotuāru un braucamo ceļu, Gogoļa ielā, pretī. To es 
atceros. Bez šaubām es atceros.  

J: Tagad ir tanī vietā kāds piemineklis? 

A: Jā, jā. Es atceros, es tur pirmo reizi uzstājos. Par cik mani palūdza, mani draugi daudz mani 
zināja, par to, nu, par skumjām, traģiskām atmiņām. Es atceros, ka es tur pirmo reizi 
uzstājos, kad veidoja to kompleksu, 1989.gadā. Es atceros, ka Ivars Godmanis man zvanīja 
un lūdza, lai es tur uzstājos. Viņš toreiz bija viens no Tautas frontes vadītājiem. 

J: Vēsturnieki, žurnālisti arī jautāja? 

A: Jā, es zinu, ka es esmu vairākkārt jau stāstījis. Benenekovs “Kur ir mans stāsts” apmēram to, 
ko es jums stāstīju. Tad intervijās man bija , faktiski visvairāk Amerikas avīzēs, tagad “Boston 
globe”, “Christian science Monter”. Nu, kā jūs ziniet tas holokausta jautājums ir ļoti aktuāls 
Amerikā, it sevišķi Latvijā, jo kā jūs zināt, mēs ieņemam Eiropā otro vietu, tas cilvēku skaits, 
kas tika nonāvēts uz vienu km2, pirmajā vietā ir Lietuva un otrajā mēs. Pie mūsējiem 75 000, 
un pie mums vēl nāk klāt ebreji no Čehijas, Austrijas. Tā kā, un ziniet, slavenais amerikāņu 
teiciens – “You have to deal with your past, your past is a holocaust”.  

J: Tā ir latviešu vēsture arī. 

A: Bez šaubām. Un mums ir arī vēsturnieks – Aivars Stranga, kas ar to nodarbojas tā nopietni. 
Nu tas ir tāds karsts kartupelis priekš Latvijas, jo, redziet, nav jau viegli atzīt, ka nu tam 
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pašam Ivaram par tūkstoti. Nav jau nekāds noslēpums, ka bez šucmanu palīdzības, viņi nekā 
nevarētu izdarīt. Nu, iedomājieties, 90 000 – 100 000 aizvesti nonāvēti. Ne pa velti Latvijā 
teica: “Ā, tas ir žīdu šāvējs.” Es atceros, mēs dzīvojām jau Avotu ielā un pēkšņi no rīta 
parādījās šucmanis, kas piedāvāja uz paģirām nopirkt tur visādas zeltlietas. Mums bija tāda 
sēta un viņi stāvēja un piedāvāja dāmām. Bija skaidrs. Visiem bija skaidrs, no kurienes tās 
zeltlietas ir nākušas. Un tautā jau tā runāja: “Tas ir žīdu šāvējs. Tas ir žīdu šāvējs.” 

J: Starp jūsu kaimiņiem bija kāds šāvējs? 

A: Starp mūsu kaimiņiem nebija, bet pateikt, ka starp maniem radiem, Kārlim Pīčem, kas bija 
mans onkulis. Viņš bija precējies ar mammas jaunāko māsu. Viņš izdzina no mājām savu 
jaunāko brāli, tāpēc, ka viņš bija žīdu šāvējs. A viņš arī lepojās ar to, nu kā iedzer, tā stāsta, 
kā viņi tur pret priedēm situši bērnus. Tā ka tas. 

J: Jūs dzirdējāt tos stāstus?  

A: Nē, es to nedzirdēju. Es to dzirdēju tikai vēlāk, ko man stāstīja onkulis, Kārlis Pīčs un mana 
tante un viņš teica, tu nenāc vairāk pie manis mājās.  

J: Šodien Latvijā – kā cilvēki runā par vēsturi? Ko viņi domā par to? 

A: Es domāju, ka ļoti daudziem nepatīk atcerēties, kā tas viss ir bijis, un kā nu kurš. Zināšanas 
par holokaustu Latvijā ir ļoti vājas. Lielākoties pie mums, paldies dievam lasa to grāmatu, ko 
izdeva Zviedrijā. Viņi nenes nekādu atbildību par holokaustu. Tieši otrādi, viņi izglāba tos 
ebrejus, kas dzīvoja Dānijā, tāpēc izbrīnu izsauc tas, ka joprojām tā kā caur zobiem – nu, jā, 
tā tas ir bijis. Skaidrs, ka vāciešus var, bez okupācijas tas nekad nenotiktu, bet pamatā 
antisemītisms te ir bijis. Te bija Pērkoņkrustieši, kas vispār ir klaji antisemīti, nu arī Ulmanis 
jau nebija nekāds ebreju draugs, īpaši sākoties ar ekonomisko krīzi – 1937./38.gadu, bet bez 
šaubām bez vācu okupācijas, tas nekad nenotiktu. Bet vāciešiem bija ļoti viegli, jo parādījās 
tik daudz tie brīvprātīgie, kas tikai gribēja. Tur bija ideologi, tur bija pērkoņkrustieši, tur bija 
vienkārši huligāni, kas domāja -  nu tagad ir laiks kaut ko iegūt. Nu, teiksim, tā kā tur paņemt 
tās mantas, kas tur bija manā mājā, mūsu mājās. Tā kā nu, ja esi pārliecināts par Lielvācijas 
uzvaru – jāatrod ir siltā vieta. Jāparāda sava lojalitāte. Nekā nevar darīt. Nu mazās pilsētās, 
sevišķi Latgalē, es esmu dzirdējis, tur jau notika lielas eksekūcijas. Nu, visi ziņoja ar prieku 
“Juden frei”.  Tāds ziņojums tika sūtīts no Ventspils, bija tāds pulkvežleitnants Lobe, kas 
aizsūtīja telegrammu, ka viņš ziņo, ka “Vindau ist juden frei.” Viņš nokļuva, starp citu, 
emigrācijā kopā ar Bruno Kalniņu un Bruno Kalniņš sociāldemokrāts teica, ka viņš nevar 
pasniegt roku žīdu šāvējam. Un faktiski Lobi notiesāja Zviedrijas tiesa un tad bija tiesas 
noilgums, kas atzina, ka viņš ir vainīgs, ir piedalījies akcijās, lai padarītu Ventspili “Juden 
frei”. 

J: Par to rakstīja arī latviešu avīzes arī? 

A: Nē, es toreiz dzīvoju Zviedrijā, un par to rakstīja Zviedru avīzes, lai gan varbūt arī šeit to 
rakstīja, bet to es nezinu, neatceros. Bet zviedriem ir tāda vēsture, ka viņu apvainoja 2 
zviedru avīzes par to, ka viņš ir bijis aktīvs un devis komandas sašaut vietējos ebrejus un viņš 
iesniedza tiesā, kas tas nav nekur pierādīts. Nu, tad caur Simona Vīzentāla centru atbrauca 2 
vai 3 liecinieki, kas kaut kā izdzīvoja un tiesā paziņoja, tu stāvēji tur, tu stāvēji tur un ar to 
viss bija cauri. Viņš zaudēja to tiesu. Bija jāsamaksā avīzei.  

J: Jūs lasījāt par to Zviedrijā, ja? 
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A: Es ne tikai lasīju, es dzirdēju to radio un televīzijā. Tas viss ir zināms. Ar to tika pateikts, ka jā, 
viņš ir noziedznieks. Bet Zviedrijā ir tik īss tas noilguma laiks, tā ka viņu pie atbildības 
nesauca, bet tika uzlikts, ka viņš ir viens no tiem, kas ir arī tur aktīvi piedalījies. To es savā 
laikā biju skatītājs. Jā, tāda ir vēsture. 

J: Liels paldies jums. 

A: Nav par ko. 

J: Vai varat arī parādīt tās vietas? 

A: Jā, nu apmēram es varu, precīzi, uz metriem es nevaru parādīt. 
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