
Ēriks Viktors Āboliņš  
5.I 1905. (23.XII 1904. pēc v. st.) Rīgā – 9.V 1999. Redingā, Kalifornijā, ASV 
 

Dzimis ierēdņa Nikolaja Edgara Āboliņa un Ellas Aleksandras, dzim. Rennert, 
ģimenē. I pasaules kaŗa laikā ar vecākiem devies bēgļu gaitās uz Krieviju, dzīvojis 
Maskavā. Atgriezies Latvijā. Mācījies krievu Aleksandra Korti privātģimn. Rīgā. No 
VIII 1920. līdz 20. VI 1924. mācījies Rīgas pils. krievu vsk. 1.kl. un beidzis vsk. kursu 
pēc reālsk. tipa. 8.IX 1924. iestājies LU Lauksaimniecības fak. Mežkopības nod., 
stud.silv. (matr. nr.8061).  
 
No 1.III 1931. līdz 3.V 1932. pildījis obligāto kaŗa dienestu Latvijas armijā; dienējis 
Daugavgrīvas artilērijas pulkā. Dienesta laikā beidzis instruktoru komandas kursu. 

No dienesta atvaļināts dkar. dienesta pakāpē.  
 
13.I 1933. ļoti sekmīgi beidzis LU Lauksaimniecības fak. Mežkopības nod. pilnu kursu ar inženieŗa 
mežkopja gradu (dipl.ing.silv.). Dipl. darbs: Nosusināšanas iespaids uz slapjo priežu audžu 
izveidošanos Krustpils novadā. No 1932. līdz 1934. strādājis par koku šķirotāju. No 1934. līdz 1941. 
bijis Jēkabpils Virsmežniecības mežzinis. X 1939. iecelts par Jēkabpils pašvaldības rev.kom. locekli.  
 
Vācu okupācijas laikā, no 1941. līdz 1944. bijis Viļānu virsmežzinis.  
 
1944. rudenī ar ģimeni devies bēgļu gaitās. IX 1944. ar ģimeni ar kuģi no Liepājas izceļojis uz Vāciju. II 
pasaules kaŗa beigas sagaidījis krievu zonā, no kuŗas tomēr izdevies aizbēgt, pārcelties pāri Elbas 
upei un nokļūt amerikāņu zonā. Ar ģimeni dzīvojis Ambergas, Hersbrukas un Nirnbergas DP 
nometnēs. Strādājis par laukuma pārzini zāģētavā, vēlāk dažādos amatos pie UNRRA un IRO.  
 
1949. rudenī kopā ar ģimeni no Hamburgas, Vācijā izceļojis uz ASV un 10. XII 1949. ar kuģi ieradies 
Ņujorkā, ASV. No 14.XII 1949. pusgadu bijis laukstrādnieks laukos pie sava sponsora Freizijas pils. 
(Frazee), Minesotas pavalstī. Pēc fermā nostrādātiem 7 mēnešiem pārcēlies uz dzīvi Mineapolē. 
Strādājis kā cimdu piegriezējs cimdu f-kā.  
 
1955. ieguvis ASV pavalstniecību. 
 
1956. pārcēlies uz dzīvi Kūsbejā (Coos Bay), Oregonā. No 1.VII 1956. strādājis par mežzini Oregonā 
pie Department of Interior Bureau of Land Management. No 1962. līdz 1975. vadījis mežu 
atjaunošanas un kopšanas darbus. 1975. pensionējies. Pēc pensionēšanās kādu laiku strādājis par 
inspektoru Oregonas Valsts U Sēklu selekcijas un pārbaudes iestādē. Vairākus gadus dzīvojis Bendā 
(Bend), Oregonā, tad veselības stāvokļa dēļ 1998. pārcēlies uz dzīvi Redingā (Redding), Kalifornijā. 
 
LSCO biedrs. 20.gadu sākumā bijis 3.krievu skautu pulciņa dalībnieks. Studiju laikā LU 1924. rudenī 
iestājies A.S.K. 1924. bijis roveris, vēlāk roveru dzimtas vecākais pie YMCA Rīgā. No 1950. līdz 1956. 
bijis Mineapoles latv. skautu un gaidu pad. pr. Bijis skautu vienības pārstāvis pie amerikāņu skautu 
novada Kūsbejā.  
 
LZS biedrs. 
 
Oregonas latv. b-bas biedrs un ALA zelta mūža biedrs.  
 
Apglabāts Kūsbejas (Coos Bay) kapsētā, Oregonā. 
 
25.XII 1935. saderinājies un 25.XII 1936. precējies ar Zentu Mariju Āboltiņš (7.I 1906. – 23.X 1992.). 
Ģimenē ir meita Maija (15.IX 1941.).  



Luterticīgs, Krustpils ev. lut. dr. loceklis. Vācu okupācijas laikā bijis Galēnu pag. ev.lut. dr. pārvaldes 
pr. ASV aktīvi darbojies Kūsbejas (Coos Bay) latv. dr. 
 
Spec! k!ts 4.II 1925. K!tā bijis ievēlēts par s/l mag!cant! subst!, sekr!, kasieri, I!G!T!t!, old!, sen!, 
P!K!T!t!, P!K!T!t! subst!, ref! vak! pr. Filistrējies 16.I 1933. F!B! uzņemts 31.I 1933. Komitāts 2.II 1940. 
ASV bijis ievēlēts par k!ta s/l I!T!t!. 
 


