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VĒSTURE

Ēriks Jēkabsons

LIELBRITĀNIJAS MILITĀRĀS MISIJAS 
NODAĻA JELGAVĀ 1919. GADA RUDENĪ: 

TOMASA GROVA ZIŅOJUMS
Publicētajā dokumentā no Lielbritānijas Nacionālā arhīva šīs valsts militārās misijas Jelgavas 
nodaļas vadītājs Tomass Grovs 1919. gada 16. oktobrī ziņo par situāciju šajā pilsētā, kas bija 
Pāvela Bermonta karaspēka galvenā bāze, par savām sarunām ar grāfu Konstantīnu Pālenu, kas 
P. Bermonta spēku kontrolētajā reģionā pārstāvēja pretboļševistisko krievu politiskās intereses, 
un citām amatpersonām un virsniekiem. Dokuments publicēts arī oriģinālvalodā, papildināts 
ar komentāriem un zinātnisku ievadu. 
Atslēgvārdi: Neatkarības karš, Pāvels Bermonts, Lielbritānijas militārā misija, Jelgava.

Neatkarības kara laikā situācija Latvijā bija īpaši sarežģīta uz visa reģiona 
fona, un apliecinājums tam ir arī 1919. gada vasaras un rudens norises. Igaunijas 
armijas un tās sastāvā esošās Ziemeļlatvijas brigādes uzvara pār vācu spēkiem 
jūnija beigās pie Cēsīm deva iespēju Kārļa Ulmaņa Pagaidu valdībai jūlija 
sākumā atgriezties Rīgā. Beidza pastāvēt Andrieva Niedras provāciskā valdība. 
Apvienojoties Ziemeļlatvijas brigādei un 1. atsevišķajai latviešu brigādei, tika 
izveidota vienota Latvijas armija. Vienlaikus Latvijas valdības priekšā izvirzījās 
jauna problēma: pēc uzvaras pie Cēsīm 1919. gada jūlija sākumā ar Sabiedroto 
lielvalstu misiju iesaistīšanos panāktā vienošanās (Strazdumuižas pamiers1) ar 
sakautajiem vācu spēkiem paredzēja to izvešanu uz Zemgali, kur tiem tika dots 
noteikts laiks sakārtoties evakuācijai uz Vāciju. Tomēr vācu militārā vadība, 
nevēloties izvest karaspēku un cerot uz iespēju no šejienes atsākt cīņu par 
Vācijas impērijas atjaunošanu, atrada ieganstu, kā izvairīties no evakuācijas. 
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Augusta beigās Vācijas valdība pilnībā atteicās izpildīt Latvijā izvietoto 
karavīru prasības, tāpēc septembra sākumā viņiem tika dota atļauja brīvprātīgi 
iestāties no Vācijā nonākušajiem krievu karagūstekņiem izveidotajā Pāvela 
Bermonta komandētajā tā sauktajā Rietumkrievijas brīvprātīgo armijā, kura 
par savu mērķi pasludināja Krievijas impērijas atjaunošanu. Turklāt starp vācu 
un P. Bermonta spēkiem, no vienas puses, un Latvijas armiju, no otras puses, 
jau vasarā tika izveidota rūpīgi apsargāta neitrāla josla. Vācu un krievu spēku 
kontrolētajā teritorijā Zemgalē un Kurzemē arvien biežāki kļuva uzbrukumi 
Latvijas armijas komandantūrām un iestādēm. Turklāt šie uzbrukumi un 
Vācijas karavīru demonstratīvas akcijas Jelgavā īpaši pastiprinājās tieši 
augusta beigās.2 To visu atspoguļoja arī prese, ziņojot, piemēram, 24. augustā, 
ka Jelgavā no Vācijas ir atgriezušies Rīdigers fon der Golcs un Dzelzsdivīzijas 
komandieris Jozefs Bišofs, kuri uzrunās karavīriem stāsta par Vācijas valdības 
atbalsta trūkumu un sola neatstāt Jelgavu, ka vakarā ir noticis vācu karavīru lāpu 
gājiens ar agresīviem saukļiem Jelgavā, naktī uzbrukts latviešu komandantūrai, 
viss sagrauts, seifs saspridzināts, atbruņota un aplaupīta komandantūras rota, 
pārtraukta vācu karaspēka evakuācija uz Vāciju; 25. augustā – ka Latvijas 
valdība iesniegusi protestu pret Jelgavā notikušo Vācijas valdībai un ka Jelgavā 
no vācu vienībām top tā sauktais Vācu leģions (14 000 vīru); 26. augustā – 
ka Jelgavā no ieslodzījuma atbrīvoti aizturētie latviešu komandantūras rotas 
karavīri, turpmākajās dienās – arī par citām vāciešu agresīvām darbībām pret 
latviešu komandantūrām3 utt. Minētā iemesla dēļ šajā laikā Latvijā strādājošā 
Lielbritānijas politiskā misija (vadītājs Stīvens Talentss; Tallents) un militārā 
misija (vadītājs Alfrēds Bērts; Burt) īpaši vērīgi sekoja norisēm Jelgavā. 

Jau jūlijā A. Bērts regulāri ziņoja ārlietu ministram Arturam Balfūram 
(Balfour) uz Parīzi, ka vācieši izvairās no evakuācijas (atsakās iesniegt plānus, 
pirms nav noslēgts miers ar igauņiem u.c.), tāpēc viņš kategoriski pieprasīja 
izdarīt uz Vāciju spiedienu.4 28. jūlijā viņš ziņoja par situācijas attīstību, ka 
ir izveidota neitrālā josla un ka sevis vadītās britu militārās misijas nodaļa 
ir nosūtīta uz Jelgavu ar uzdevumu koordinēt vācu karaspēka izvešanu no 
Latvijas.5 Vēl pēc divām dienām – 30. jūlijā viņš atstāstīja A. Balfūram sava 
pārstāvja ziņoto no Jelgavas, ka divi vilcieni ar karaspēku evakuēti iepriekšējā 
dienā, informēja par P. Bermonta darbību u.c.6 4. augustā A. Bērts informēja  
A. Balfūru, ka Jelgavā turpina pienākt krievu karagūstekņu transporti no 
Vācijas un Polijas,7 11. augustā – ka vācu evakuācija, šķiet, ir apstājusies.8
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Lielbritānjas politiskās misijas vadītāja Stīvena Talentsa pavadvēstule, 
nosūtot Lielbritānijas militārās misijas Jelgavas nodaļas vadītāja 
pulkvežleitnanta Tomasa Grova ziņojumu misijas vadībai Rīgā. 

Jelgava 1919. gada 16. oktobris. National Archives (United Kingdom), 
Foreign Office, 371/3626/544
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25. un 26. augustā A. Bērts no Rīgas ziņoja par satraucošajiem notikumiem 
Jelgavā – par latviešu garnizona rotas atbruņošanu un komandantūras 
aplaupīšanu, par R. fon der Golca atgriešanos no Vācijas, par vācu karavīru 
demonstrācijām u.c., par ko tiešu informāciju bija saņēmis no britu misijas 
nodaļas šajā pilsētā, kas vispār pieļāva, ka vācu karaspēks sāk nepakļauties 
pavēlēm (getting out of hand). A. Bērts uzskatīja, ka viss minētais notiek 
saskaņā ar vācu vadības plānu, lai izvairītos no evakuācijas.9 Turklāt britu 
militārās misijas nodaļa tieši tika iesaistīta norisēs. 20. augustā vācu iestādes 
“par vācu karaspēkam naidīgu rīcību” Škodā apcietināja uz Kurzemi ar 
oficiālu uzdevumu izmeklēt iedzīvotāju sūdzības par vācu karaspēku no Rīgas 
nosūtītos trīs britu misijas virsniekus ar pulkvežleitnantu Viktoru Maiklu 
Beringtonu-Vardu (Barrington-Ward) priekšgalā. Zem apsardzības viņi tika 
nogādāti vācu galvenajā mītnē Jelgavā un ieslodzīti netīrās telpās, izturoties 
pret tiem izaicinoši un neatļaujot stāties sakaros ar pilsētā esošo britu misijas 
nodaļu. Tikai 22. augusta vakarā aizturētos atbrīvoja un viņam atvainojās 
(divi virsnieki pārlaida nakti britu nodaļas telpās Jelgavā, pēc tam atgriezās 
Rīgā).10 Naktī no 25. uz 26. augustu bruņoti vācu karavīri, kā ieganstu minot 
nepieciešamību pārmeklēt, vai britu misijas telpās Jelgavā neslēpjas bruņoti 
latviešu virsnieki, iebruka tajās, “nozogot dažādus priekšmetus no britu 
virsniekiem un viņu kalpotājiem”. 26. augustā britu misija Rīgā ziņoja, ka par 
notikušo pieprasīta rakstiska atvainošanās un kompensācija par nozagtajiem 
priekšmetiem.11

2. septembrī A. Bērts personiski runāja par stāvokli ar R. fon der Golcu, 
kurš attiecās iesniegt jebkādus karaspēka izvešanas plānus, apgalvojot, ka no 
Berlīnes saņēmis vienīgi rīkojumu saglabāt karaspēkā disciplīnu. Viņš arī 
paziņoja, ka viņam nav varas pār vācu brīvprātīgajiem P. Bermonta karaspēkā.12 
Tomēr A. Bērtam un arī Latvijas valdības pārstāvim Jelgavā radās personisks 
iespaids, ka pagaidām Jelgavā saspringtā situācija “noteikti uzlabojusies”.13 
Tam gan nebija nekāda pamata.

1. septembrī K. Ulmanis plašā telegrammā Lielbritānijas premjerministram 
Deividam Loidam-Džordžam (Loyd-George) izklāstīja situāciju Jelgavā 
ar regulārajām vācu karaspēka demonstrācijām, represijām pret latviešu 
karaspēku un iestādēm u.c., lūdzot britu valdību spert nekavējošus soļus 
stāvokļa normalizēšanai.14 Septembra beigās K. Ulmanis pie D. Loida-Džordža 
vērsās vēlreiz, izklāstot situācijas attīstību un lūdzot atbalstu.15 Oktobra sākumā 
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situācija kļuva kritiska, bet 8. oktobrī sākās Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas 
uzbrukums Rīgai.

Visu šo laiku P. Bermonta spēku uzbrukuma sākumā darbu Jelgavā turpināja 
britu misijas nodaļa ar pulkvežleitnantu Tomasu Grovu (Grove) priekšgalā. 
16. oktobrī viņš detalizēti ziņoja par norisēm pilsētā un par savām sarunām 
ar Konstantīnu Pālenu u.c. Uzreiz pēc tam sakarā ar Sabiedroto karakuģu 
eskadras iesaistīšanos karadarbībā Rīgā britu militārās misijas nodaļa bija 
spiesta Jelgavu atstāt. 

1919. gada 22. novembrī Lielbritānijas politiskās misijas vadītājs S. Talentss 
no Rīgas nosūtīja T. Grova ziņojumu ārlietu ministram Džordžam Kērzonam 
(Curzon). Pavadrakstā viņš atzina, ka informācija ziņojumā ir novecojusi, 
taču pauda cerību, ka “tam piemīt vismaz zināma vēsturiska vērtība, jo sniedz 
Jelgavā vairākas nedēļas pirms P. Bermonta galējā lēmuma pieņemšanas un 
pirmajās uzbrukuma dienās bijuša britu virsnieka iespaidus”.16

Publicētajā ziņojumā T. Grovs atstāsta norises pilsētā kopš ar karadarbības 
sākuma 8. oktobrī, savas sarunas ar uzbrukuma priekšvakarā izveidotās 
Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas civilpārvaldes (vietējā padome) 
priekšsēdētāju grāfu Konstantīnu Pālenu, kurš centās pārliecināt britu pārstāvi 
par saviem motīviem jeb pretboļševistisko krievu mērķiem, politiski un militāri 
sadarbojoties ar vāciešiem u.c. Dokuments atspoguļo ne vien Lielbritānijas 
pārstāvju nostāju, bet arī būtisku Latvijas vēstures epizodi kopumā – situāciju 
P. Bermonta karaspēka bāzē Jelgavā karadarbības laikā pret Latvijas armiju, 
par kuru informācijas vēstures literatūrā līdz šim ir izteikti pietrūcis. Sākotnēji 
sniegts dokumenta oriģinālteksts angļu valodā, pēc tam – tulkojums latviešu 
valodā ar komentāriem un skaidrojumiem.

ATSAUCES UN PIEZĪMES
1  Sk.: Jēkabsons, Ē.  Strazdumuižas pamiers 1919. gada 3. jūlijā un tā tiešās sekas: Lielbritānijas misi-

jas vadītāja Stīvena Talentsa redzējums = Truce of Strazdmuiža in July 3, 1919 and its Direct Con-
sequences: Perspective of Stephen Tallents, British Commissioner for the Baltic Provinces. Latvijas 
Universitātes Žurnāls: Vēsture. 2017. Nr. 3. 171.–186. lpp.; Jēkabsons, Ē. Stāvoklis Latvijā pēc Cēsu 
kaujām: Sabiedroto misijas vadības un vācu pavēlniecības sarunas 1919. gada 19. jūlijā Vintapos 
pie Olaines stacijas = Situation in Latvia after Cēsis battles: Talks between the leadership of Allies’ 
Mission and the German Headquarters on 19 July 1919 in Vintapi near Olaine railway station. 
Latvijas Arhīvi. 2016. Nr. 3/4. 86.–107. lpp.; Jēkabsons, Ē. Stāvoklis Rīgā 1919. gada augusta beigās 
un Pāvela Bermonta darbības konteksts: Lielbritānijas misijas vadītāja Stīvena Talentsa redzējums 
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Germans, Aug. 23, 1919).
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12 NAUK, FO, 608/193/12 (Telegram, A. Burt to A. Balfour, 1919.03.09).
13 NAUK, FO, 371/3216/41.
14 NAUK, FO, 371/3612/18-20.
15 NAUK, FO, 371/3612/103-105.
16 NAUK, FO, 371/3626/544.
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THE REPORT OF THE HEAD OF MITAU SECTION, BRITISH 
MILITARY MISSION LT-COL T. GROVE TO THE HEAD OF 

MISSION IN RIGA. MITAU, OCTOBER 16, 1919

The following notes of occurences of the last week and of impressions I 
have received as a result of various discussions and reports may some of them 
be of interest to you.

1. Formation and aims of Western Russian Government. On the morning 
of the 8th October a Russian officer called on me at about 10.30 a. m and 
delivered to me a copy of a message adressed by Awaloff (formerly Bermondt) 
to the representatives of all Allied Powers. This copy I have since sent in to 
Riga to be delivered to you by Colonel RYAN of the American Red Cross. 
A German translation of it will be found in the Drittes Extrablatt of “Die 
Trommel”.

I went round at once and saw Count Pahlen and protested against the 
course taken by him and the party with which he is working, and pointed out 
the consequences of their actions as I foresaw them. I denied the truth of the 
allegations by which Awaloff and his self-constituted government attempted to 
justify their action. I also made it clear that I could not recognize the existence 
of the Western Russian Government. 

2. I have had several conversations with Count Pahlen since of which the 
gist is as follows: 

I have always taken the attitude that the movement with which he has 
associated himself is one conceived and initiated by a certain German party, 
that the same proposals that he now supports, particularly that that the 
German troops which refused to be evacuated should be employed to fight 
against the Bolsheviks, had been made to me personally by von der Goltz 
some eight weeks ago, i.e. some six weeks before Count Pahlen had openly 
declared any connection with the movement, and that I saw no change in the 
policy or in the development of the situation since the Russians had nominally 
taken over control. On these grounds I took the line that Entente was justified 
in regarding the movement with suspicion, as still a German policy under 
German control, and directed ultimately against the interests of Entente. 

The attitude adopted by Count Pahlen throughout has been that the Russian 
forces on this front were too weak to achieve anything without help, that the 
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necessary force was only obtainable by employing as mercenaries the German 
troops in Courland who refused to be evacuated, that this was further the best 
solution of the problem of how to deal with those Germans who refused under 
any circumstances to return to their own country and who would otherwise 
only degenerated ultimately into marauding bands, and possibly in some 
cases have gone over to Bolshevism, that the Bolsheviks employed mercenary 
troops, the French German mercenaries in their Foreign Legion and in the 
army of Haller, and why should the right to do so be refused to Russia by 
the Entente, who are her allies? To this I replied that I could not accept his 
view that the Germans were employed by the Russians, but was rather of the 
opinion that the Russians were being employed by the Germans. I further gave 
it as my opinion that there were only two alternative ways of describing the 
position of Awaloff, count Pahlen and those associated with them. Either they 
are dupes who are being used by the Germans to give a Russian semblance to 
what is still a purely German movement, or, if his assertion is correct, then 
they have flouted the Entente by adopting deliberately a movement and a 
policy to which the Entente have consistently and unequivocally stated and 
shown their opposition.

As regards the action in attacking the Letts when the ostensible object 
of the formation of the force and employment of the Germans was to fight 
against Bolshevik Russia, the general defence offered by Count Pahlen is that 
of military necessity set forth in Awaloff ’s message to the Allies. At the same 
time it is perfectly apparent from admissions that Count Pahlen has made 
at various times that the object was to upset the Ulmanis Government and 
to settle at once and definitely any question of independence for Latvia and 
annex that country as a Russian Province. In one conversation Count Pahlen 
observed that the re-annexation of these provinces would have necessitated 
hard fighting if postponed until after the restoration of Russia. Many Russians 
undoubtedly share his views of the Baltic states as provinces which rebelled, 
which must ultimately be re-annexed and of which the re-annexation will cost 
more the longer it is postponed.

Count Pahlen’s attitude throughout is that German help and association 
with Germany is distasteful  to him personally, as it is undoubtedly to many 
Russian officers, but that the need for help on this side, and the failure of the 
Entente either to afford that help or to allow them to accept under the form of 
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Entente control the assistance in men and material available in Germany has 
been and is driving Russians however reluctantly into the arms of that country. 
The only remedy what he can suggest is the recognition by the Entente of this 
movement as a fait accompli and the assumption of control by them. This in 
his opinion would be effected by:

1. The substitution of Entente financial support for that at present furnished 
from Germany.

2. The establishment of effective Entente control on the railways where they 
cross the frontier.

3. The appointment of a competent adviser to the Russians who are at the 
head of movement.

The general impression I have received of Count Pahlen that he is patriotic 
Russian, sincere in his desire to restore Russia within the borders as before the 
war, but more broadminded and liberal than is usually the case in Russians of 
this class. Such influence as he possesses on the present movement is, I think, 
employed on the side of moderation.

The future aims and intentions of this self-constituted government are not 
quite clear. They maintain that they have no intention of or desire to either 
take or occupy Riga. This has been constantly asserted to me by Count Pahlen, 
although in a talk with Darsneek, former Lettish Governor of Upper Courland, 
he said they had not attacked it for want of sufficient gun ammunition, but 
would do so when they had got enough up. (I have not been able to think 
of any explanation of this deliberately making this statement to Darsneek). 
Major Bischoff stated two or three days ago to an American newspaper 
correspondent that they had no intention of attacking Riga. I find it hard to 
believe that Riga will not ultimately be occupied if the movement is successful, 
unless in that case Pahlen’s suggestion that the town should be under an Allied 
Governor with the mixed police of 200 Russians and the Lettish civil police 
is adopted. I gather the impression that the Russian element would be glad to 
keep the Germans out of Riga.

Various proclamations issued to the Letts by Awaloff will be found in the 
2nd, 3rd, 5th and 6th Extrablatts of “Die Trommel”.

The composition of the Lettish Committee will be found in the 3rd 
Extrablatt.
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The basis for the elections it is proposed to carry out will probably be the 
scheme formerly drawn up by Needra. The expressed intention is to give 
the Letts a preponderance of two to one over other classes in the National 
Assembly and in internal administrative appointments.

The dismissal of all officials appointed under the Ulmanis Government is 
in progress. They are being replaced by Russians who arrive armed with an 
authority signed by Wankin and Kampe. It is stated that this is only a temporary 
measure and the Lettish appointments will eventually be made.

3. German Troops. The composition of the Deutshe Legion is given by the 
signatures to a proclamation which appears in the Viertes Extrablatt of the 
“Trommel”.

I have no definite evidence of the effect of the fighting on the morale of the 
troops. There are reports of a fair number of individual cases of men who had 
not reckoned with having hard fighting when they enrolled for service here, 
and who are trying to return to Germany. 

It is stated that von der Goltz has now returned to Königsberg. He was 
in Mitau on the 13th October introducing his successor von Eberhardt to the 
leading Russians. It is alleged that Needra’s son, who is said to be attached to 
Awaloff ’s staff, stated that von der Goltz had been up in Thorensberg and that 
he had controlled operations. I think it is likely he may have visited Thorensberg 
but improbable that he actually conducted the operations, though no doubt all 
the preliminary dispositions and the plan of action were the work of him and 
his staff. 

4. Russian Troops. The Russian troops hold the left of the front extending 
from Duena Muende exactly how far I do not know, but at any rate Thornsberg 
is occupied by Germans.

General Youdenitch’s wireless message has been received and answered by 
Awaloff. The answer was drafted by the Government and is said by a Russian 
officer to be very good, but I don’t know either gist or terms. Youdenitch’s 
message is known to many officers but has not been published. It is said that 
many Russian officers and men feel that they are engaged in a bad adventure 
and would be glad to be out of it and that they would be very grateful to the 
Allies if they could find an exit for them. Most would prefer service with 
Denikin but would rather be with Youdenitch than here.
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About 4 days ago three officers from a battery in Wyrgolitch’s Corps came 
and asked if I could help them to get away to join Youdenitch. They represented 
that several officers and some 200 men, practically the whole battery, disliked 
the adventure in which they found themselves involved and would like to go 
to Youdenitch.

5. Financial Question.  It is stated that the Eiserne Division drew three 
months’ pay in advance from Germany not long ago. It has always been 
admitted by the General Kommando that there are six weeks’ supplies for the 
whole force in depots in Courland and Lithuania. 

A Russian officer told me that money had been received from Denikin. He 
did not know this of his own knowledge but had only been told by Awaloff to 
tell me so.

The Freiheit of a recent date had the full text of a contract purporting to 
have been made between the American firm of G.P. Morgan and the members 
of the Western Russian Government in Berlin, headed by Biskupski. This I am 
informed was a plant. The man who purported to be the representative of G.P. 
Morgan was an agent of the German Government or of a socialist party, and 
the object was to discover what this Russian Government’s aims and intentions 
were.

It is stated that little if any more produce will reach the market of Mitau 
from the surrounding country, as the military authorities are requisitioning it 
on payment at prices better than can be obtained in town.

6. Baron Ropp. Baron Frediric Ropp has been in MITAU ever since the 7th 
or 8th October. He describes himself as representing the Lithuanian National 
Party, and is watching events here from the point of view of their probable 
effect on Lithuania. He expressed the view that disarmament of the Lithuanian 
army and the nomination of a Russian Governor of Lithuania would probably 
follow the attainment by the Russo-Germans of their object here. This he was 
anxious if possible to prevent by any means, but described it as less distasteful 
to Lithuanians than Polish intervention. He also insisted on his desire not to 
take any action that would be opposed to the wishes or policy of the Entente.

I enclose a copy of a letter of protest addressed by him to Count Pahlen on 
hearing that Lithuanian troops at Schaulen and Kursxhani had been disarmed 
by Wyrgolitch’s troops. The answer will be found in the 5th Extrablatt of “Die 
Trommel”.
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[..]
British Military Mission,                                                      J. J. Grove, Lt-Col.
Mitau, 16th October 1919.                                                 General Staff

Tulkojums no angļu valodas

Lielbritānijas militārās misijas Jelgavas nodaļas vadītāja 
pulkvežleitnanta T. Grova1 ziņojums misijas vadībai Rīgā. 

Jelgava 1919. gada 16. oktobrī

Pieļauju, ka dažas no sekojošajām piezīmēm par pēdējo nedēļu norisēm un 
iespaidiem, ko esmu guvis dažādu sarunu un ziņojumu rezultātā, varētu būt 
jums interesantas. 

1. Rietumkrievijas valdības izveidošanās un mērķi. 8. oktobrī apmēram 
plkst. 10.30 no rīta pie manis ieradās krievu virsnieks un iesniedza man Avalova 
(agrākā Bermonta)2 parakstītu paziņojumu visām Sabiedroto lielvalstīm. Esmu 
nosūtījis šo paziņojumu uz Rīgu tālāknodošanai Jums ar pulkvedi Raienu3 no 
Amerikas Sarkanā Krusta.4 Tā tulkojums vācu valodā atrodams [laikrakstā] 
“Die Trommel”5 trešajā speciālizlaidumā.

Es uzreiz devos pie grāfa Pālena6 un protestēju pret virzienu, kādu sācis 
realizēt viņš un politiskais grupējums, kurā tas darbojas, norādīju uz viņu 
darbības sekām, kā tās redzēju. Es noliedzu kā nepatiesus apgalvojumus, 

1 Tomass Tekerejs Grovs (Thomas Thackerey Grove; 1879–1965), inženieris, Pirmā pasaules kara 
laikā un pēc tā Lielbritānijas armijas virsnieks, majors un pagaidu pulkvežleitnants, apbalvots ar 
Lielbritānijas goda zīmēm un Francijas Goda leģiona ordeni. 1919. gadā dienēja britu militārajā 
misijā Baltijas valstīs, jūlijā un augustā pildīja jaunizveidotās Latvijas armijas apmācības priekšnieka 
pienākumus Liepājā, pēc tam līdz oktobra vidum vadīja militārās misijas nodaļu Jelgavā. Ziņojuma 
autors parakstīts ar iniciāļiem “J. J.”, taču jāsecina, ka tā, jādomā, ir pārrakstīšanās kļūda, jo 
pagaidām misijā izdevies konstatēt tikai vienu virsnieku ar šādu uzvārdu.

2 Pāvels Bermonts (arī Bermonts-Avalovs; Bermondt, Awaloff; 1877–1973), Krievijas armi-
jas virsnieks, 1919. gadā Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas virspavēlnieks, pulkvedis, vēlāk 
ģenerālmajors. Starpkaru periodā dzīvoja Vācijā, Dienvidslāvijā, miris ASV.

3 Edvards Raiens (Ryan; 1883–1923), Amerikas Sarkanā Krusta ārsts, virsnieks (pulkvežleitnants), 
1919.–1922. gadā misijas vadītājs Baltijas valstīs. 

4 E. Raiens no Jelgavas uz Rīgu devās 1919. gada 12. oktobrī.
5 “Die Trommel”– Jelgavā iznākošs vācu laikraksts, nosaukuma tulkojums – bungas (vācu val.).
6 Konstantīns Pālens (Pahlen; 1861–1923), Krievijas valsts ierēdnis, hofmeisters (gubernators, 

Senāta loceklis), muižu īpašnieks Kurzemes guberņā. No 1919. gada 6. oktobra Jelgavā izveidotās 
Rietumkrievijas armijas civilpārvaldes (vietējā padome) priekšsēdētājs.
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ar kādiem Avalovs un viņa pašsastādījusies valdība mēģināja attaisnot savu 
darbību. Tāpat es uzsvēru, ka neatzīšu Rietumkrievijas valdības pastāvēšanu. 

2. Man pēc tam bija vairākas sarunas ar grāfu Pālenu, kuru būtība ir šāda: 
Esmu vienmēr paudis viedokli, ka kustību, ar ko viņš sevi sasaistījis, ir 

iecerējis un izveidojis noteikts vāciešu grupējums, ka tos pašus priekšlikumus, 
ko tagad atbalsta viņš, sevišķi par tā vācu karaspēka, kas atsakās evakuēties, 
izmantošanu cīņai pret boļševikiem, man personiski izteica fon der Golcs7  
pirms apmēram astoņām nedēļām, t.i., sešas nedēļas pirms tam, kad grāfs 
Pālens atklāti paziņoja par kādu savu saistību ar kustību, un ka es nesaskatu 
nekādas izmaiņas politikā vai stāvokļa attīstībā, kopš krievi formāli pārņēmuši 
varu. Balstoties uz šo, es apgalvoju, ka Antante8 pamatoti izturas pret kustību ar 
aizdomām, kā pret tādu, kas joprojām pauž vācu politikas idejas vācu kontrolē 
un kas galu galā ir vērsta pret Antantes interesēm.

Grāfs Pālens sarunā pastāvīgi uzsvēra, ka krievu spēki šajā frontē bijuši 
pārāk vāji, lai gūtu jebkādus panākumus bez atbalsta, ka nepieciešamos spēkus 
varēja iegūt, tikai nodarbinot kā algotņus vācu karaspēku Kurzemē, kas atteicās 
pakļauties izvešanai, ka tas ir labākais tālākais problēmas risinājums, ko darīt 
ar tiem vāciešiem, kas jebkādos apstākļos atsakās atgriezties paši savā valstī un 
pretējā gadījumā varētu galu galā vienīgi deģenerēties par marodieru bandām, 
turklāt dažos gadījumos, iespējams, pāriet boļševisma pusē, ka boļševiki 
izmanto algotņu karaspēku kā franči vācu algotņus savā Ārzemnieku leģionā 
un [poļu] Hallera9 armijā, un kāpēc tad Antante varētu liegt tā darīt krieviem, 
kuri ir tās sabiedrotie? Uz šo es atbildēju, ka nevaru piekrist viņa uzskatam – 
vāciešus izmanto krievi, bet drīzāk uzskatu, ka vācieši izmanto krievus. Tālāk 
es izklāstīju savu viedokli par to, ka ir tikai divi atšķirīgi veidi, kā raksturot 
Avalova, grāfa Pālena un ar viņiem saistīto personu stāvokli. Vai nu viņi ir 
piemuļķoti un vācieši tos izmanto, lai dotu krieviskuma izskatu kaut kam, kas 
ir pilnībā vāciska kustība, vai gadījumā, ja viņa apgalvojumi ir pareizi, tie ir 

7 Rīdigers fon der Golcs (von der Goltz; 1865–1946), Vācijas armijas ģenerālmajors. 1919. gadā  
6. rezerves korpusa komandieris Latvijā un Lietuvā.

8 Domātas uzvarētājbloka lielvalstis – pirmkārt Lielbritānija, Francija un ASV, kuru intereses reģionā 
izpaudās arī vairāku misiju klātbūtnē un darbībā.

9 Juzefs Hallers fon Hallenburgs (Haller von Hallenburg; 1873–1960), Austroungārijas armijas 
pulkvedis, 2. poļu korpusa ģenerālis Ukrainā 1918. gadā, poļu spēku virspavēlnieks Francijā 1918.–
1919. gadā, Polijas armijas ģenerālleitnants.
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ignorējuši Antanti, apzināti uzsākot kustību un politiku, pret kādu Antante ir 
pastāvīgi un nepārprotami paudusi savu nepatiku.

Attiecībā uz uzbrukumiem latviešiem laikā, kad armijas izveides un vāciešu 
izmantošanas šķietamais mērķis bija cīņa pret Padomju Krieviju, grāfa Pālena 
galvenais aizstāvības arguments bija militārā nepieciešamība tādā formā, kāda 
tā bija minēta Avalova paziņojumā Sabiedrotajiem. Vienlaikus no grāfa Pālena 
dažādos laikos minētajiem atzinumiem ir skaidri redzams, ka mērķis bija gāzt 
Ulmaņa10 valdību un atrisināt vienreiz un uz visiem laikiem jebkādu Latvijas 
neatkarības jautājumu, un anektēt šo valsti kā Krievijas provinci. Vienā no 
sarunām grāfs Pālens atzīmēja, ka šo provinču atkaliekļaušanas atlikšana līdz 
Krievijas atjaunošanai var prasīt smagu cīņu. Daudzi krievi neapšaubāmi ir 
ar viņu vienās domās par Baltijas valstīm kā provincēm, kas ir sadumpojušās 
un kuras galu galā jāiekļauj atpakaļ [Krievijā], turklāt atkaliekļaušana maksās 
vairāk, jo ilgāk tā tiks atlikta.

Grāfs Pālens ir pilnīgi pārliecināts, ka Vācijas palīdzība un saistība ar 
Vāciju ir nepatīkama viņam personīgi, tāpat kā, nešaubīgi, ir daudziem krievu 
virsniekiem, taču nepieciešamība pēc atbalsta šajā pusē, kā arī Antantes 
nespēja vai nu sniegt šo palīdzību, vai arī atļaut krieviem Antantes kontrolē 
saņemt Vācijā pieejamo palīdzību cilvēkos un materiālos ir vilkusi un joprojām 
ievelk krievus, viņiem pašiem to negribot, šīs valsts apkampienos. Vienīgais 
risinājums, ko viņš var ieteikt, ir atzīšana no Antantes viņa kustībai kā fait 
accompli11, tai pārņemot kontroli pār šo kustību. Pēc viņa domām, minēto var 
panākt šādi. 

1. Ar pašlaik no Vācijas saņemtā finansiālā atbalsta aizvietošanu ar tādu 
pašu atbalstu no Antantes.

2. Ar efektīvu Antantes kontroles izveidošanu uz dzelzceļiem robežu 
šķērsošanas vietās.

3. Ar pieredzējuša padomnieka iecelšanu kustības priekšgalā esošiem 
krieviem.

Vispārējais iespaids, ko guvu par grāfu Pālenu, – viņš ir patriotisks krievs, 
patiesi vēlas atjaunot Krieviju pirmskara robežās, taču plašāk domājošs un 

10 Kārlis Ulmanis (1877–1942), Latvijas valstsvīrs, 1918.–1921. gadā Pagaidu valdības Ministru 
prezidents.

11 Noticis fakts (franču val.).
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vairāk liberāls nekā parasti šīs kārtas krievu pārstāvji. Viņam piemītošais 
iespaids uz šābrīža kustību, es domāju, veicina tās virzību uz mērenības pusi.

Pašizveidotās valdības nākotnes mērķi un nodomi nav pilnībā skaidri. 
Tās pārstāvji apgalvo, ka viņiem nav nodoma vai vēlēšanās ieņemt vai 
okupēt Rīgu. Šo man pastāvīgi uzsvēra grāfs Pālens, kaut arī sarunā ar Dārz- 
nieku12 – Augškurzemes apgabala bijušo latviešu priekšnieku – viņš sacīja, ka 
tie nav uzbrukuši pilsētai pietiekama munīcijas daudzuma trūkuma dēļ un 
uzbruks, tikko tiem tāds būs. (Es nevaru iedomāties nekādu izskaidrojumu 
šādam apzinātam paziņojumam Dārzniekam.) Majors Bišofs13 pirms divām 
vai trijām dienām paziņoja amerikāņu avīzes korespondentam, ka viņiem nav 
nekāda nodoma uzbrukt Rīgai. Man ir grūti noticēt, ka Rīga galu gala netiks 
ieņemta gadījumā, ja akcija būs veiksmīga, varbūt vienīgi realizējot gadījumu, 
ko minēja Pālens, ka pilsēta būtu jāpakļauj Sabiedroto gubernatoram ar jauktu 
policiju no 200 krieviem un latviešu civilās policijas. Man rodas iespaids, ka 
krievu elements būtu priecīgs nepieļaut vāciešu ienākšanu Rīgā.

Dažādus Avalova izdotos uzsaukumus latviešiem var lasīt 2., 3., 5. un 6. 
“Die Trommel” speciālizlaidumā.

Latviešu komitejas14 sastāvs būs atrodms 3. speciālizlaidumā.
Par vēlēšanu pamatu, iespējams, tiek piedāvāts pieņemt shēmu,15 ko iepriekš 

izvirzīja Niedra.16 Tās deklarētais mērķis ir dot latviešiem pārsvaru parlamentā 
un pārvaldes amatos attiecībā pret citām šķirām divi pret viens.

12 Teodors Dārznieks (1874–pēc 1941), Latvijas valsts ierēdnis. 1919. gada martā–23. jūlijā Jelga-
vas prefekts un Dobeles (vēlākais Jelgavas) apriņķa priekšnieks, 1919. gada 23. jūlijā–1920. gada 
februārī Augškurzemes apgabala (Dobeles, Tukuma, Bauskas, Jaunjelgavas, Ilūkstes apriņķi) 
priekšnieks.

13 Jozefs Bišofs (Bischoff; 1872–1948), Vācijas armijas majors. 1919. gadā Dzelzsdivīzijas koman-
dieris.

14 Runa ir par P. Bermonta armijas civilpārvaldes – Sevišķās pārvaldes padomes Pašpārvaldes 
komiteju.

15 1919. gada 5. jūnijā provāciskās valdības vadītājs A. Niedra paziņojumā Sabiedroto misijām skaid-
roja jau Liepājā formulēto savas valdības ieceri par nacionālo un sociālo grupu pārstāvju kon-
gresa ievēlētu pārstāvniecību, kurā pa vienai trešdaļai veidotu latviešu īpašnieki un darba devēji, 
galvenokārt latviešu strādnieki, un nelatvieši no etniskajām un sociālajām grupām.

16 Andrievs Niedra (1871–1942), mācītājs, politisks un sabiedrisks darbinieks, literāts.  
1919. gada maijā–jūnijā provāciskās valdības vadītājs, rudenī darbojās P. Bermonta armijas civil- 
pārvaldes – Sevišķās pārvaldes padomes Pašpārvaldes komitejā, kancelejas priekšnieks 
saimnieciskās un administratīvās lietās.
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Turpinās visu Ulmaņa valdības laikā iecelto ierēdņu atcelšana no amatiem. 
Viņi tiek aizvietoti ar krieviem, kuri ierodas, apgādāti ar Vankina17 un 
Kampes18 parakstītām pilnvarām. Tiek apgalvots, ka tas notiek tikai pagaidām 
un turpmāk, iespējams, tiks veikta latviešu iecelšana amatos.

3. Vācu karaspēks. Ziņas par vācu leģiona sastāvu redzamas uzsaukuma, 
kas publicēts “Trommel” ceturtajā speciālizlaidumā, parakstā.

Man nav tiešu apliecinājumu par kauju iespaidu uz karaspēka morāli. Ir 
ziņojumi par nelielu skaitu atsevišķu gadījumu ar karavīriem, kuri, iestājoties 
šeit dienestā, nav rēķinājušies ar to, ka būs smagi jācīnās, un kuri mēģina 
atgriezties Vācijā. 

Tiek ziņots, ka fon der Golcs pašlaik ir atgriezies Kēnigsbergā.19 Viņš bija 
Jelgavā 13. oktobrī, stādot priekšā vadošajiem krieviem savu pēcnācēju fon 
Eberhardu.20 Tiek apgalvots, ka Niedras dēls,21 kurš, kā runā, ir piesaistīts 
Avalova štābam, teicis – fon der Golcs bijis Torņakalnā un kontrolējis operāciju 
norisi. Es domāju, ir ticams, ka viņš ir apmeklējis Torņakalnu, taču jāšaubās, vai 
viņš tiešām vadīja operācijas, kaut arī nav šaubu – viss  sākotnējais izvietojums 
un akcijas plāns bija viņa un viņa štāba darbs. 

4. Krievu karaspēks. Krievu karaspēks tur frontes kreiso posmu, kas plešas 
no Daugavgrīvas, precīzi – cik tālu, es nezinu, bet jebkurā gadījumā Torņakalns 
ir vāciešu ieņemts.

17 Teodors Vankins (1873–1947), ārsts, politiķis un sabiedrisks darbinieks. 1919. gada maijā un 
jūnijā A. Niedras provāciskās valdības kara ministrs, rudenī darbojās P. Bermonta armijas civil- 
pārvaldes – Sevišķās pārvaldes padomes Pašpārvaldes komitejā.

18 Jānis Kampe, inženieris, 1919. gada maijā–jūnijā A. Niedras provāciskās valdības valsts darbu 
ministrs, rudenī darbojās P. Bermonta armijas civilpārvaldes – Sevišķās pārvaldes padomes 
Pašpārvaldes komitejā.

19 Kēnigsberga – līdz 1945. gadam pilsēta Vācijā (Austrumprūsijā), tagad Kaļiņingrada Krievijā.
20 Valters fon Eberhards (von Eberhardt; 1862–1944), Vācijas armijas ģenerālmajors. 1919. gada 

13. novembrī R. fon der Golcs Jelgavā formāli nodeva viņam savus pienākumus, taču tam ne-
bija seku; 18. novembrī viņš uzņēmās jau sakautās Krievijas Ziemeļrietumu brīvprātīgo armijas 
komandēšanu.

21 Runa ir par Kārli Niedru (1898–1966), vēlāko juristu. No 1919. gada vasaras tulks A. Līvena 
korpusā Jelgavā, no augusta P. Bermonta armijas štābā, vēlāk dienēja Rietumkrievijas brīvprātīgo 
armijas Rezerves inženieru bataljonā.
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Avalovs ir saņēmis un atbildējis uz ģenerāļa Judeniča22 bezdrāts 
telegrammu.23 Atbildi sastādīja valdība,24 un tā saskaņā ar krievu virsnieka 
stāstīto ir ļoti laba, taču es nezinu ne būtību, ne nosacījumus. Par Judeniča 
telegrammu ir zināms daudziem virsniekiem, taču tā nav tikusi publicēta. 
Runā, ka daudzi krievu virsnieki un karavīri jūt, ka tie iesaistīti sliktā avantūrā, 
un viņi priecātos izkļūt laukā no tās, viņi būtu ļoti pateicīgi Sabiedrotajiem, ja 
tie sniegtu viņiem izeju. Lielākā daļa dotu priekšroku dienestam pie Deņikina,25 

bet varētu drīzāk vēlēties būt pie Judeniča nekā atrasties šeit.
Apmēram pirms 4 dienām [pie manis] ieradās trīs virsnieki no Virgoļiča26 

korpusa baterijas un lūdza manu palīdzību tikt prom uz Judeniča spēkiem. 
Viņi pārstāvēja vairākus virsniekus un apmēram 200 karavīru, praktiski visu 
bateriju, kam nepatika avantūra, kurā tie bija ievilkti un kuri vēlējās nokļūt pie 
Judeniča.

5. Finanšu jautājums. Tiek runāts, ka Eiserne Division27 nesen saņēmusi 
samaksu no Vācijas par trim mēnešiem uz priekšu. [Vācu] General Kommando28 
vienmēr ir atzinusi, ka noliktavās Kurzemē un Lietuvā atrodas visiem spēkiem 
domāti sešu nedēļu krājumi. 

Krievu virsnieks man stāstīja, ka saņemta nauda no Deņikina. Viņš to 
nebija uzzinājis pats, to bija sacījis Avalovs ziņas tālāknodošanai man.

22 Nikolajs Judeničs (1862–1933), Krievijas armijas infantērijas ģenerālis, 1919.–1920. gadā Krievijas 
Ziemeļrietumu brīvprātīgo armijas virspavēlnieks.

23 1919. gada 8. oktobrī P. Bermonta karaspēks devās uzbrukumā Rīgai. Kaut arī pirms tam atklāti 
ignorējis N Judeniča pavēles, P. Bermonts pirmajā uzbrukuma dienā telegrafēja viņam, ka  
“latviešu un igauņu daļas” sākušas pāriet demarkācijas līniju un tādējādi “piespiedušas” dot pret-
sparu, ieņemot Daugavas līniju un tālāk plānojot pievienoties Ziemeļrietumu armijai. N. Judeničs 
nākamajā dienā izdeva pavēli, kurā sakarā ar to, ka P. Bermonts nav izpildījis laikā nevienu pavēli 
un sācis karadarbību pret latviešiem, izsludināja viņu par dzimtenes nodevēju, izslēdzot kopā ar 
karaspēku no savas armijas sastāva. Vienlaikus visiem “uzticību saglabājušajiem” karavīriem tika 
pavēlēts pakļauties dienesta pakāpē vecākajam no viņiem, kuram ar britu misijas starpniecību bija 
jādara viss iespējamais, lai pa jūras ceļu nonāktu Ziemeļrietumu armijā.

24 Acīmredzot domāta K. Pālena vadītā padome.
25 Antons Deņikins (1872–1947), Krievijas armijas ģenerālleitnants. 1918. gada aprīlī–1920. gada 

aprīlī Dienvidkrievijas brīvprātīgo armijas virspavēlnieks.
26 Jevgeņijs Virgoļičs (1883–pēc 1920), Krievijas armijas Atsevišķā žandarmu korpusa pulkvedis. 

1919. gadā Rietumu brīvprātīgo korpusa komandieris Lietuvas teritorijā.
27 Dzelzs divīzija (vācu val.).
28 Virspavēlniecība (vācu val.).
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[Laikraksts] “Freiheit”29 nesen publicēja pilnu it kā noslēgtas vienošanās 
tekstu starp Amerikas Dž. P. Morgana firmu30 un Biskupska31 vadītās 
Rietumkrievijas valdības locekļiem Berlīnē. Šis, kā es tiku informēts, bija 
inscenējums. Vīrs, kurš stādījās priekšā kā Dž. P. Morgana pārstāvis, bija vācu 
valdības vai sociālistu partijas aģents, kura mērķis – atklāt, kādi ir šīs Krievijas 
valdības mērķi un nodomi.

Tiek ziņots, ka Jelgavas tirgū nonāk tikai neliela daļa, ja vispār nonāk, 
pārtikas no tuvākās apkārtnes, jo militārās iestādes tās rekvizē par cenām, kas 
ir izdevīgākas par tām, ko var iegūt pilsētā.

6. Barons Rops32. Barons Frīdrihs Rops pastāvīgi atrodas Jelgavā kopš 
7. vai 8. oktobra. Viņš teica, ka pārstāv Lietuvas Tautas partiju un vērtē šeit 
notiekošo no redzes viedokļa, kā tas varētu iespaidot Lietuvu. Viņš atzīmēja, 
ka Lietuvā, iespējams, varētu sekot Lietuvas armijas atbruņošana un krievu 
gubernatora iecelšana, ja tur tiktu sasniegti krievu–vācu mērķi. Par šo viņš 
bija satraucies, uzskatot – ja vien iespējams, minētais jānovērš par katru cenu, 
tomēr raksturoja to kā lietuviešiem mazāk nepatīkamu nekā poļu iebrukums. 
Viņš arī uzsvēra savu nevēlēšanos veikt jebkādu darbību, kas varētu būt pretēja 
Antantes politikas vēlmēm.

Pievienoju viņa grāfam Pālenam nosūtītās protesta vēstules kopiju, kas 
rakstīta, padzirdot par Virgoļiča karaspēka veikto lietuviešu karaspēka 
atbruņošanu Šauļos un Kuršēnos. Atbildi var atrast “Die Trommel” piektajā 
speciālizlaidumā.

[..]
Britu militārā misija                                                      pulkvežleitnants T. T. Grovs
Jelgavā 1919. gada 16. oktobrī                                     Ģenerālštābs

Avots: National Archives (United Kingdom), Foreign Office, 371/3626/545-
550.

29 “Freiheit” – Vācijas Sociāldemokrātiskās partijas laikraksts Berlīnē.
30 Runa par Dž. P. Morgana banku Ņujorkā.
31 Vasilijs Biskupskis (1878–1945), Krievijas armijas ģenerālmajors. 1918. gadā Ukrainas hetmaņa 

valsts armijas virspavēlnieks, 1919. gada vasarā un rudenī piedalījās Rietumkrievijas brīvprātīgo 
armijas izveidē Latvijā un Lietuvā, līdz 6. oktobrim Rietumkrievijas valdības vadītājs Berlīnē.

32  Frīdrihs fon der Rops (von der Ropp; 1879–1964), vācbaltiešu izcelsmes zemes īpašnieks Lietuvā, 
barons. Pirmā pasaules kara laikā sadarbojās ar Vācijas Ārlietu ministriju, virzot ideju par ar 
Vāciju cieši saistītas neatkarīgas Lietuvas izveidi, 1919. gada rudenī sadarbojās ar P. Bermonta 
varas iestādēm, pēc tam dzīvoja Vācijā.
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Ēriks Jēkabsons

MILITARY MISSION UNIT OF THE UNITED KINGDOM 
IN JELGAVA IN THE AUTUMN OF 1919: 

REPORT BY THOMAS GROVE

During the War of Independence, the situation in Latvia was especially 
complicated in the context of the region, and it was proved by the developments 
in the summer and autumn of 1919. The victory of the Estonian army and 
North Latvian Brigade over the German armed forces in the end of June 
1919 near Cēsis allowed the Provisional Government led by Kārlis Ulmanis 
to return to Riga in the beginning of July. Consequently, a united Latvian 
army was formed. The Latvian government faced a new issue: Armistice of 
Strazdumuiža concluded with the defeated German armed forces and achieved 
as a result of involvement of the missions of the Allies provided that Germans 
shall be transported to Zemgale to get ready to be transported to Germany. 
However, the German military headquarters, hoping that there would be 
an opportunity to restart the fight to restore the German Empire, found 
a pretence how to avoid evacuation. In the beginning of September 1919, 
German soldiers were allowed to enter the so called Volunteer Army of the 
Western Russia commanded by Pavel Bermondt whose goal was restoration of 
the Russian Empire. In the territory controlled by German and Russian armed 
forces in Zemgale and Kurzeme, attacks against the commandant’s offices 
and authorities of the Latvian army became more often. Moreover, especially 
aggressive activities were observed in Jelgava in the end of August. Due to 
the above reason, the Political Mission of the United Kingdom (led by Steven 
Tallents) and Military Mission (led by Alfred Burt) operating in Latvia at the 
time were following the developments in Jelgava particularly closely.

In July 1919, Burt regularly reported to the Minister of Foreign Affairs, 
Arthur Balfour, that Germans were avoiding evacuation (refused to submit 
their plans before peace had not been achieved with Estonians, etc.), therefore, 
he demanded to pressure Germany. On 28 July 1919, he reported that the 
British Military Mission Unit led by him would be sent to Jelgava to coordinate 
evacuation of the German armed forces from Latvia, and he regularly sent 
information provided by the Mission to London.
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Moreover, the unit was directly involved in the activities. On 20 August 
1919, in Skoda, German authorities arrested three British officers and 
Lieutenant Colonel Victor Michael Barrington-Ward who were sent to 
Kurzeme with an official assignment to investigate complaints of inhabitants 
on the German armed forces. They were arrested for a “hostile activity against 
the German armed forces”. They were taken to the headquarters of Germans 
in Jelgava and imprisoned in dirty premises, treated with disrespect and they 
were not allowed to communicate with the British Mission Unit in the city. 
In the evening of 22 August 1919, they were released with an apology (two of 
the officers spent the night in the premises of the British unit in Jelgava and 
returned to Riga). In the night of 26 August 1919, armed German soldiers 
burst in the premises of the British Mission Unit in Jelgava saying that they 
had to search the premises for armed Latvian officers and “stole different items 
from the British officers and their servants”. On 26 August 1919, the British 
Mission in Riga reported that a written apology and a compensation for the 
stolen items had been requested.

On 2 September 1919, Burt personally spoke with Goltz who refused to 
submit any plans of evacuation of the armed forces, claiming that he had 
received an order from Berlin to maintain discipline only. He said that he 
did not have any power over the German volunteers in Bermondt’s forces. 
However, Burt and the representative of the Latvian government in Jelgava 
had a personal impression that the “tense situation” in Jelgava has “certainly 
improved” for now. It did not have any grounds though. On 1 September 1919, 
Ulmanis in a long telegram to the British Prime Minister at the time, David 
Lloyd George, explained the situation in Jelgava and told about the regular 
demonstrations held by the German armed forces, repressions against the 
Latvian armed forces and authorities, etc., asking the British government to 
take immediate action to normalise the situation. In the end of September, 
Ulmanis turned to Lloyd George once again explaining the development 
of situation and asking for support. In the beginning of October, situation 
became critical, and on 8 October the Volunteer Army of the Western Russia 
attacked Riga.

During this time, in the beginning of the attack of Bermondt’s armed forces, 
the British Mission Unit in Jelgava continued operating led by the Lieutenant 
Colonel Thomas Grove. On 16 October 1919, he provided a detailed overview 
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of the developments in the city, his negotiation with Pālens, etc., and soon 
after that, due to the involvement of the warship squadron of the Allies in the 
warfare in Riga, the British Military Mission was forced to leave Jelgava.

On 22 November 1919, the Head of the Political Mission of the United 
Kingdom, Steven Tallents, sent the report of Grove to the Minister of Foreign 
Affairs, George Curzon. In the accompanying document, Tallents wrote that 
information in the report is outdated, however, he expressed hope that “it has 
at least a certain historical interest as giving the impressions of a British officer 
who was in Mitau during the weeks preceding Bermondt’s final decision to 
attack and during the first few days of that attack”.

In the published report, Grove tells about developments in the city, starting 
with the warfare that started on 8 October, his negotiation with the Chairman 
of the Civil Board (local council) of the Volunteer Army of the Western Russia, 
Count Konstantīns Pālēns, who tried to persuade the British representatives 
of his motives or the goals of the anti-Bolshevik Russians cooperating with 
Germans politically and military, etc. The document demonstrates not only 
the opinion of the representatives of the United Kingdom, but also a significant 
historical episode of Latvia (situation in Bermondt’s military base in Jelgava 
during warfare against the Latvian army) that has not been thoroughly 
discussed in the literature until now. First, the original document in English 
is provided, then a translation into Latvian with comments, and explanations.

Iesniegts 2019. gada 20. februārī


