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Kollektivet og den enkelte 
Merete Næsbye Christensen 

  
Læseren bedes undskylde, at den gamle redak-
tør endnu engang vil ride en af sine kæpheste, 
men ingen kan være upåvirket af de mange ta-
ler, der har været i forbindelse med markeringen 
af 60-året for slutningen af 2. verdenskrig – her-
under ophævelsen af  Danmarks besættelse. 

 
Ikke mindst strømmen af bøger, der er kommet 
fra historiker-side  i forbindelse med 60-årsjubi-
læet, vidner om mange ting, der skal revideres i 
vor opfattelse af fortiden. Disse har naturligt nok 
leveret stof til ovennævnte taler. 
 
Kollektivet 
Vi har hørt mange udsagn som: Danmark red-
dede sine jøder, Danmark samarbejdede 
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med tyskerne, Danmark udviste flygtninge, 
Danmark siger undskyld. Rusland burde sige 
undskyld til de baltiske lande etc.  

Her tales om kollektiv fortjeneste, kollektivt 
ansvar, kollektiv skyld (vel at mærke ikke om 
arvesynd, men om konkret kollektiv skyld i 
bestemte forhold ). 

Alle disse udtalelser trænger efter min og 
mange andres mening til modifikationer:  
Mange danskere reddede deres jødiske og 
andre forfulgte medborgere med mere eller 
mindre smukke motiver. Samarbejdspolitikken 
var vel ikke skøn, men hvem kendte det lykke-
lige udfald af krigen i 1940?  

Som Bent Melchior sagde på tv: kommunisterne 
burde måske også have en undskyldning for 
den lovstridige internering etc. 

Spørgsmålet er imidlertid: kan man sige und-
skyld på andres (for længst døde personers) 
vegne for noget, der blev gjort, før man selv var 
født? Jeg mener nej, og tænker i den forbin-
delse på "Solsikken" af Simon Wiesenthal . Her 
beder en døende tysker jøden Wiesenthal om 
tilgivelse for behandlingen af jøderne. Wiesen-
thal mener, at han kun selv kan undskylde 
tyskeren på egne vegne - ikke på de andres, 
ikke på kollektivets. Hvem kan sige menings-
fyldt undskyld for de 6 millioner?!  

Hvad har denne min "politiseren" så at gøre 
med vort lille tidsskrift her? Jo, det handler om 

Den enkelte persons historie 

Personal- og slægtshistorikeren er ikke bare en 
glad nørd, der samler ind om sin egen lille 
verden. Personalhistorikeren leverer det råstof, 
der kan danne baggrund for forsigtige hypoteser 
om, hvordan det mere overordnet stod til. 
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samt fortæller os om deres ønsker og behov! 

Så skriv – eller ring 

 

mailto:jgsdk_ep@hotmail.com
mailto:elsebeth@paikin.dk
http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/


 

 

3

3

(Kollektivet og den enkelte - Fortsat fra side 1) 
 
Da Bent Blüdnikow tog fat på spørgsmålet om 
holdningen til jøder i 30-ernes Danmark i 
bogen "Som om de slet ikke eksisterede" fra 
1991, blev der sat skub i en udforskning af 
dette spørgsmål, som har ført mange 
enkeltundersøgelser med sig. 

Sidst har Vilhjálmur Ørn Vilhjálmsson med 
"Medaljens bagside" taget fat på 21 
enkeltskæbner, der viser noget om visse 
danske embedsmænds behandling af 
flygtninge. En brik i et større puslespil.  

Om kollektivet er det sværere at tale i andet 
end statistiske vendinger. Enkeltpersoners liv 
giver flere nuancer i billedet.  

Har jeg ikke noget godt at sige om det 
kollektive ? Jo bestemt!  

Forstået som frivillige fællesskaber om 
bestemte opgaver, så er jeg helt for! 

Redningen af de danske jøder vidner stadig 
om en stor grad af fællesskabsfølelse - de 
sorte pletter om økonomisk udnyttelse ufortalt. 

På et helt andet niveau er vort lille selskab 
også med til i fællesskab at levere brikkerne til 
det større billede. Herom vidner  i høj grad 
dette nummers artikel om familien Paikin i 
Letland.   

Alt for mange store ord og generaliseringer 
gør os ofte forlegne, måske hyperkritiske. 

Med den lille historie som råstof for den store : 
Dér kan vi i hvert fald begynde. 

 

MNC

______________________________________________________________ 
Siden Sidst: 

 
Omvisning på Dansk Jødisk Museum 16. februar 2005 

 
Merete Christensen fortæller levende og engageret om jødernes historie i 
Danmark – det var noget ganske andet end blot at gå rundt for sig selv!  
 
Ti forventningsfulde medlemmer stod og 
ventede og ventede ude i kulden… og var ved 
at fortryde.  
Det var én rigtig kold og blæsende dag, intet 
sted kunne man søge ly. Humøret dalede til 
omkring nulpunktet og forventningen blev 
borte med blæsten og erstattet af fortrydelse:  
”Hvorfor i alverden ikke besøge museet i 
åbningstiden og så selv gå rundt… … ?” …  
Endelig! Nu hørtes en nøgle i døren! Døren 
åbnes og alle de forblæste og frysende haster 
ind i læ.  
 

 
Til introduktion så vi først en kort film om 
jødernes historie i Danmark – dejligt! nu 
kunne vi da sidde ned og varmt var der.   
Men da så rundvisningen begyndte, blev 
strabadserne hurtigt glemt og den oprindelige 
forventning fuldtud indfriet. Merete 
Christensen tog os ikke kun med på en 
rundtur i museet, men engageret og med et 
utal af anekdoter levendegjorde hun museets 
udstilling. 
Så for de ti var det en oplevelse, og synd for 
dem, der var blevet forhindret i sidste øjeblik 
af sygdom og et sprængt vandrør. 

Fortsættes side 4  
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Jødernes historie i Letland – og deres emigrationshistorie 
Foredrag i selskabet 14. marts 2005 
 
Det er vigtigt for en slægtsforsker at kende 
historien for det område, der forskes i, dels 
fordi man derved kan finde ud af, hvilke kilder 
der findes – og hvor, hvad de indeholder, og 
hvad de kan bruges til. Kun kendskab til 
historien kan lede os til de rette kilder…  
Men der er også en anden – og nok så vigtig – 
grund: Kun kendskab til historien kan gøre 
slægtshistorien levende, så den ikke kun bliver 
lange lister med navne og tal, der er lidet 
interessante. Ved at bruge historien kan man få 
noget at vide om levevilkår og forhold under 
skiftende ”herrer”, og dermed øges forståelsen 
for vores forfædre og -mødre.  
Og så bliver det spændende!  
Letlands historie er meget forskellig fra fx 
Litauens og Polens. Og der er tre lettiske 

provinser (Kurland, Livland og Latgale) og også 
deres historie er indbyrdes meget forskellige! 
Der er mange facetter – både i de enkelte 
provinsers historie og i jødernes historie. Der 
var naturligvis også forskel mellem rige og 
fattige, mellem religiøse og sekulære, mellem 
forskellige politiske grupperinger og mellem 
land og by …   
Dette er kun en slags ”historisk potpourri” 
illustreret med nogle glimt fra Paikin-familiens 
historie, for at demonstrere, hvilke oplysninger 
man kan finde om enkelte personer eller 
familier … Det vil også vise en af grundende til, 
hvorfor skal vi vide noget om historien, når vi 
søger vores rødder:  
 

 
Polen Litauen var ét stort rige 

   
  

Lad os først se på tiden 1201-1561. Det var før 
der kom jøder til området, og hvor landet blev 
regeret af tyske korsriddere. I 1306 indførtes 
totalt forbud mod jøders tilstedeværelse. I 
nabolandet Polen-Litauen var der til gengæld 
en meget stor jødisk befolkning fra 
begyndelsen af det 13. århundrede.  
Polen-Litauen var – som det kan ses på kortet 
ét stort rige, der strakte sig fra Litauen og Polen 
over Hviderusland (Belarus) og til Ukraine - 
næsten helt ned til Sortehavet. Nogle mener at 
de første jøder kom til Litauen så tidligt som i 

det 9. eller 10. århundrede! Med sikkerhed ved 
vi først noget fra begyndelsen af det 13. 
århundrede, hvor skriftlige kilder fortæller om 
jøder i Litauen.  
I Litauen havde jøderne  varierende men  gode 
forhold (indtil de kom under Rusland!), især i 
forhold til mange andre steder i Europa. 
Eksempelvis opstod der således ikke 
forfølgelser og anklager om ritualmord og 
forgiftning af brønde (i forbindelse med ”Den 
Sorte Død”, 1348 og 1350), som andre steder i 
Europa. 
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Polen-Litauen efter 1561 

 
 

I 1561 erobrede Polen-Litauen Letland, og 
Livland og Latgale kom direkte under Polen, 
mens Kurland blev et selvstændigt grevskab 
under Polen. Først efter 1561 – omkring 1571 – 
begyndte jøderne at bosætte sig i Letland 
(altså ca. 250 år senere end i Polen-Litauen), 
de første kom til Kurland. Igennem årene 
skiftede Letlands tre provinser fra en hersker til 

en anden, og jødernes historie er derefter 
forskellig alt efter, hvor de boede. Og langt op i 
tiden var udviklingen stadig forskellig fra 
provins til provins – selv den russiske 
revolution og 1. Verdenskrig oplevedes 
forskelligt alt efter, om man boede i Kurland, 
Livland eller Latgale!  

 
Under Rusland 

 
 

De tre lettiske provinser kom under russisk 
herredømme på forskellige tidspunkter. (I dag 
er der fire provinser, idet Kurland er blevet delt i 
Kurland og Zemgale). 
I 1710 under ”Den Store Nordiske Krig” 
overgav Riga og dermed Livland sig til 
Rusland, som beholdt herredømmet i ca. 200 
år. 

I 1722 efter den 1. deling af Polen kom Latgale 
med sine da ca. 5000 jøder under Rusland. 
Først i 1795 blev Kurland indlemmet i Rusland. 
Kun den østligste del af Letland, Latgale, var 
på et tidspunkt del af Chertaen (det russiske 
bosættelsesområde for jøder), og den for 
Chertaen specielle shtetl-kultur fandtes derfor 
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næsten udelukkende i Latgale. Tysk sprog og 
kultur dominerede i den vestlige del (Kurland), 
mens russisk sprog og kultur prægede den 
østlige del. Den hassidiske religiøse 

bevægelse var også mest udbredt i de østlige 
dele, mens jødisk sekularisme og oplysning 
Haskala dominerede i vest. 

 
Letland og de tre provinser 

 
Som nævnt var der tre lettiske provinser 
(Kurland, Livland og Latgale) og deres historie 
er indbyrdes meget forskellig! I dag er Kurland 
opdelt i to provinser: Kurland og Zemgale. Lad 
os derfor se nærmere på disse provinser og 
historien:  
Kurzeme = Kurland 
De første jøder kom til Kurland omkring 1571. 
1708 den første synagoge. Der var ingen skat 

for jøder før 1717. I 1727 og 1738 vedtoges 
love om udvisning af alle jøder – men den blev 
aldrig ført ud i livet. 1795 indlemmet i Rusland. 
1797 folketællingen viste at 80% af Kurlands 
jøder boede på landet!   
1799 blev jøderne formelt accepteret som 
statsborgere mod at betale dobbelt skat – men 
der var ikke tale om ligestilling med andre 
borgere!

 

 
 
Vidzeme – Livland 
Hørte indtil 1608 til Polen (Riga dog til 1621). 
Derefter og de næste 100 år var Livland under 
Svensk herredømme.  
Efter 1710 og Den Store Nordiske Krig hørte 
Livland til Rusland. Krigen og pesten 1710 
decimerede befolkningen i Livland 
Under svenskerne havde jøderne friere forhold 
– også i Riga, men efter Russernes erobring 
blev jødisk bosættelse i Riga forbudt. Jøder fik 
dog mod betaling lov til opholde sig i byen i 
kortere tid (nogle dage ad gangen) i forbindelse 
med forretninger og handel. Til dette formål 
blev et kristent herberg for jøder oprettet i 
1724. De bosatte sig i den nærliggende lilel by 

Sloka, og efterhånden lykkedes det for mange 
– trods forbud – at bosætte sig i byen. 
Riga var altid det meste centrale sted for 
jøderne – det var dér mulighederne lå, på 
grund af at Riga var en blomstrende 
handelscentrum..  
Omkring 1850 var der 4.500 jøder i Livland – 
heraf 600 i Riga. 
Latgale 
Latgale var 1561-1772 under Polen-Litauen. 
De første jøder kom til Latgale efter 
pogromerne 1605-1639 og igen i 1648-1653 
flygtede mange jøder til Latgale fra Bogdan 
Chmelnitsky og hans kosakkers massakrer i 
Ukraine og Hviderusland (Belarus). 

_______________________________________________________________________________



Lad os nu fosøge at følge PAIKIN-FAMILIEN 
for at se, hvilke informationer man kan finde i 
arkiverne (i næste nummer af JGS-NYT vil der 
blive bragt en liste over eksisterende kilder):  
Fra 1750 til 1850 levede de – indtil nu! – først 
kendte 3 generationer PAIKIN i Rezekne. Min 
mands tip-tip-tip-tip oldefar Faibush Paikin f. 
ca. 1750 boede i Rezekne, og hans sønner, 
Hershon og Aron, boede dér ifølge folketæl-
lingen 1850. Hershons søn, Marcus f. ca. 1817 
flyttede til Dagda mellem 1835 og 1845, og  

Arons søn Nachman var den første der 
emigrerede til Amerika.  

 
Rezekne-floden 

Min mands forfædre har sandsynligvis badet, 
vasket tøj, leget – og måske fisket – i Rezekne-
floden i ca. 100 år (1750-1850).  

Det kan måske undre, at man kan finde Paikin’er så langt tilbage, når der i Rusland først kom en lov om faste 
slægtsnavne i 1804 – en lov, der (ligesom i Danmark) måtte gentages flere gange, før det fik virkning. Men nogle få jøder 
havde faste slægts-navne allerede før den tid – og selv hvis de ikke havde, kan man (mere eller mindre let) finde 
familieforløbene, idet der rent faktisk før 1804 kun levede ganske få jøder i Letland. I 1784 var der kun ca. 3.700 jøder i 
hele Latgale provinsen, og da der var tradition for at kun én jøde i en by måtte bære et givet fornavn, vil det være muligt at 
finde den rigtige ”Hershon” eller ”Moshe” … Og ifølge den askenasiske tradition opkaldes børn altid efter (nyligt) afdøde 
familiemedlemmer. I 1847 boede der kun 542 jøder i Rezekne – og kun én kunne hedde det samme!  Altså er det muligt – 
hvis kilderne findes – at finde den rigtige ”Hershon”!

REZEKNE  

 
Rezekne i 1920’erne 

Byen opstod omkring en borg bygget i 1285 af 
en tysk ridderorden, og ligger – ligesom Rom – 
på 7 høje! I 1569 kom den til at ligge under 
Polen-Litauen. I 1772 ved den første deling af 

Polen kom den under Rusland. I 1918 kom den 
under Letland. Den voksede og blev et 
hovedknudepunkt for Moskva-Riga og St. 
Petersborg-Warzsawa jernbanelinjerne.  

 
DAGDA 

 
Dagda i gamle dage 

 
Hus i Dagda i 1990’erne 

Fra 1850 levede mange af PAIKIN-familien i Dagda, og fra folketællingerne ved vi, at min 
mands oldefar Abbe ejede et hus (Hus Nr. 111 i Dagda), som meget ligner dem, man 
finder dér i dag (se foto ovenfor) – dog var taget dækket af træspåner dengang. 
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Dagda i dag – den gamle synagoge Chaim Paikins slagterbutik 

 
Oldefar Abbe er muligvis blevet gift i synagogen i Dagda, hvor hans sønner, Salomon, 
Marcus og Moshe har stået bar mitzva (blevet ”konfirmeret”). Hans grandnevø, slagteren 
Chaim Paikin, havde sin butik i Dagda i huset overfor t.v. – og måske boede han der 
også. Nogle af Chaims efterkommere flyttede til Riga, overlevede Holocaust og bor nu i 
Israel. 

Migration 
Efter 1850’erne finder man, at medlemmerne af PAIKIN-familien flyttede fra sted til sted… som de 
fleste andre jøder!  
Da det blev lettere at flytte fra sted til sted, søgte de fleste familier at sørge for, at der inden for en 
dagsrejse kunne findes husly og mulighed for kosher mad, hvor de af familien, der var handlende 
og omvandrende håndværkere kunne overnatte eller fejre sabbat.  
De røde stjerner på nedenstående kort indikerer nogle forskellige shtelter, hvor Paikin’er slog sig 
ned. Andre Paikin’er flyttede til andre shtetler – og andre igen emigrerede til bl.a. Danmark, Sverige, 
Norge, Israel, Argentina, USA, Sydafrika. 
Læs i øvrigt Harold Rhode’s artikel herom: 
http://users.erols.com/hrhode/How_to/Articles/articles.htm
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Militærtjeneste… 
Det er nødvendigt at sige nogle ord om militærtjenesten, idet der florerer forfærdelig mange myter 
herom. Den mest almindelige myte om militærtjeneste er, at jøder tjente i hæren i 25 år… uanset 
hvilket århundrede vi taler om. Men det er ikke korrekt. Nedenfor er en liste over årstal og love 
vedrørende militærtjeneste efterfulgt af nogle uddybende faktorer: 
 
Før 1827: Ingen militærtjeneste for jøder - men ”skat”.  
1827: Voksne jøder indkaldt til 25 års tjeneste. Drenge >12 år: cantonister først skole 20 år! 
1834: Tjenestetiden nedsættes til 20 år. 
1856: Canton-skoler lukkes  
1860-1870: Tjenestetid: ned til 15 årsenere 10 år. 
1867: tilladelse til at færdes frit og bosætte sig næsten overalt i Rusland.  
1873: Tvungen militærtjeneste indføres for alle over 21 år. 6 år + 9 år i reserven 
 
Undtaget fra militærtjeneste var:  

 Købmænd fra alle lav 
 kolonister i landbrugskolonierne i Ukraine 
 rabbinere 
 den ældste søn i en familie 
 personer der havde taget afsluttende eksamen fra gymnasium eller lignende 
 personer med liberale erhverv 

 
Af betydning for jøder var: 
Negativt: 

 Jøder rekrutteredes hvert år – kristne kun hver andet. 
 1852: 10 jøder af hver 1000 – kristne kun 5 ud af hver 1000. 
 Der blevet øvet pres på jøder for at få dem til at konvertere 
 Umuligt at overholde de religiøse regler (fx kosher) 
 Jøder kunne i de fleste år ikke avancere til officer 

Positivt: 

 Jøder fik (i 1867) efter endt tjeneste lov til at færdes frit og bosætte sig hvor de ønskede i 
Rusland – også uden for bosættelsesområdet!  

Selv om det med de 25 år ikke er rigtigt, så er 
det korrekt, at mange jøder forsøgte at undgå 
at tjene i Zarens hær, fordi forholdene var 
bestemt ikke behagelige for jødiske rekrutter.  
Mange af historierne om selv-mutilering og 
lignende for at undgå militærtjeneste er – igen 
– myter!  
Men forsøg på at undgå militærtjeneste kunne 
blandt andet være at en søn blev ”pseudo”-
adopteret af en familie uden sønner, idet 
”eneste søn” ikke blev indkaldt til hæren. Nogle 
forsøgte at forvirre myndighederne ved i folke-
tællingen at angive én søn med to navne, hvor 
der i virkeligheden var tale om to sønner med  

hver ét navn – og det virkede i en del tilfælde. 
Andre forsøgte at undgå overhovedet at blive 
registreret eller sultede sig op til sessionen… 
Eller de desserterede! 
Oldefar Abbes søn Jakob, blev i 1908 efterlyst i 
avisen (se nedenfor), men på dit tidspunkt 
havde han allerede været i Danmark i 3 år, var 
blevet gift og havde fået sit første barn!   (I 
parentes bemærket: Da min mand skulle 
indkaldes til militærtjeneste, formanede hans 
bedstefar Jakob – desertøren! – ham om, at 
det var hans pligt at springe soldat, som en god 
dansk borger!) 
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Efterlysning i 1908 i "Minskie Gubernskie Vedomosti: 

 
 

Oversættelse: 
 
”Pinsk uyezds militære udskrivningskontor 
efterlyser PAIKIN, Yankel, søn af Abram med 
henblik på at få afgjort om han lever og hvor han 
befinder sig. (Han hører til det jødiske samfund)”

I de forskellige  
”Gubernskie Vedomosti”  

(en slags ”statstidende” for guvernementerne i Rusland)  
kan man blandt andre oplysninger læse om session, efterlysninger  
af udeblevne fra session og mange andre spændende oplysninger. 

 
Her er nogle Paikin’er der sprang soldat! 

 
Oldefar Abbe til højre  
 
Hans søn Salomon Paikin   

 

Oldefar Abbes kones  
nevø Salomon Hamerow 

Oldefar Abbe og hans fætter – ca. 1850-1860, Abbes bror Schneyer (intet foto) var soldat fra 1874. Abbes 
søn Salomon, som efter endt militærtjeneste på legal vis emigrerede til Danmark. Abbes kones nevø: 
Salomon Hamerow, der - som den første af familien - emigrerede til Frankrig.  
 

Levevilkår ca. 1870-1930  
Før vi ser på emigrationen er det nødvendigt 
også at se på levevilkårene: Var levevilkårene 
meget dårlige i Letland for jøder? For alle? Var 
dette årsagen til emigration? 
Levevilkårene var generelt gode i Letland i 
denne periode, men der var meget stor forskel 
fra egn til egn! Forholdet mellem løn- og 
prisniveau var fra rimeligt til godt. I byerne 
tilhørte mange virksomheder jøder, og der var 
mange i liberale erhverv (især læger og 

levede en borgerlig tilværelse, og naturligvi
var der fattige. På landet var de fleste jøder 
håndværkere, handlende … og bønder(!) – J
der var faktisk jødiske bønder! – Og de fleste 
jøder i de små shtetler havde en køkkenhave, 
hvor de dyrkede grøntsager til husbehov,  og e
stykke med græs til en kalv, et får eller hvad de 
nu måtte have råd til. 
De varierende statslige

sagførere). En del var velsituerede, andre 

s 

o, 

t 

 tilhørsforhold prægede 

g 
naturligvis levevilkårene. Det er for 
tidskrævende at opremse alle love o
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forordninger eller blot årstal, der betød
forbedrede eller forværrede forhold for jø
Men lad mig understrege, at det billede vi 
normalt har af ”de østeuropæiske jøder” so
fattige og forhutlede, som levede i ghettoer, 
hvor alt var gråt og trist, er ikke et korrekt 
billede af hele det store område over tid. 
Ligeledes ser man, at forholdet til – og 
opfattelsen af – jøder varierer i forskellig
perioder og forskellige steder. Fx var der in
1. Verdenskrig et positivt forhold mellem de 
fleste letter og jøder (begge var jo minoritete

og levede som undertrykte folk!). F
senere dukkede antisemitismen op. 
Derudover finder man også, at den ikke-jød
befolkning (naturligvis!) havde forskellige 
opfattelser, ligesom ikke-jøder kunne se 
særdeles skævt til nogle jøder (især told-
skatteopkrævere, forvaltere på godser), mens
de havde et godt –nogle gange venskabeligt – 
forhold til andre jøder (fx naboer, omvandrende
handelsmænd og håndværkere).

 

Årsager til emigration? 
 
Som vi netop har set, var levevilkårene – om 
end meget varierende –ikke umiddelbart så 
belastende, at det skulle føre til emigration.  
Men alligevel må det være en af 
hovedårsagerne: At forsøge at forbedre 
levevilkårene for sig selv og ikke mindst for ens 
børn. Levevilkår er jo ikke kun baseret på 
økonomi, men også tryghed og frihed er 
betydningsfulde. Og hverken tryghed eller 
frihed fandtes i Østeuropa. 
Mange flygtede fra militærtjeneste – især i 
1905 pga af revolutionen (som ikke gik stille af i 
Letland!) eller af frygt for at blive sendt til det 
fjerne Østen under den Russisk-Japanske krig 
som fx Oldefar Abbes søn Jakob. 
Pogromer var i sig selv ikke en reel årsag i 
Letland, men frygten var reel nok. Det 
nærmeste man kommer til pogromer fandt sted 
nogle dage i oktober 1905. Historikerne strides 
stadig herom – nogle kalder det pogromer, 
andre ser det som politiske, revolutionære 
kampe mellem Lettiske og Jødiske arbejdere 
på den ene side og ”The Black Hundreds”  
(~ terrorister). Hvorom alting er: Der døde flere 
letter end jøder under de begivenheder. 
Pogromer er også nogle gange (eller ofte?) den 
officielle forklaring til emigration. Protester i fx. 
England efter Pogromerne i Warszawa 
medførte – efter længere tids parlamenteren – 
lempeligere visitation af flygtninge fra pogromer 
end andre flygtninge/immigranter. Derfor angav 
mange der emigrerede til England, at de var 
flygtet fra pogromer. 
Men de første emigranter drog ikke vestpå  
– men mod syd-øst.  
I midten af 1800 tallet forsøgte Rusland at få 
befolket og opdyrket de uudnyttede områder i 
det nuværende Ukraine – og derfor fik jøderne 
”et godt tilbud”. De kunne få lov til at rejse til fx 
Kherson eller Ekaterinoslav og blive bønder. 

De fik gode vilkår:  
Skattefrihed nogle år, hjælp til etablering, 
kvæg, redskaber, etc.  
Og ikke mindst: fritagelse for militærtjeneste!  
Der var mange - især fra Mogilev, Letland og 
Litauen – tog mod tilbuddet. Nogle klarede det, 
men mange søgte hurtigt ind til byerne (fx Kiev, 
Odessa), andre søgte tilbage til det kendte…  
Måske inden de rejste videre ud i verden …  
Når man ser på de ruter de tog, da de senere 
emigrerede vestpå, var den naturligste rute via 
Tyrkiet, men ikke sjældent finder man, at de fra 
Kiev og Odessa rejste til Finland (Hangø) eller 
Letland, hvorfra de fortsatte deres rejse. Det 
virker besynderligt at tage den lange omvej! 
Der kan være mange årsager fx krig i Tyrkiet? - 
men jeg forestiller mig, at de måske gerne ville 
en tur hjem til familien og hjemegnen, før de 
forlod Rusland for stedse. 
Emigration foregik oftest på den måde, én eller 
to personer fra en shtetl rejste ud – skrev hjem 
– evt. sendte penge hjem til billetter – og 
dernæst drog flere fra samme shtetl af sted for 
at slutte sig til de første. Dette gentog sig igen 
og igen – og det er det man i emigrations-
forksningen kalder kæde-emigration. Man kan 
således fx se at hovedparten af emigranterne 
fra Letland i en bestemt periode rejste til 
Sydafrika, og størstedelen af immigranterne til 
Sverige kom fra Suwalki og omegn. 
 
Men lad os nu se på dem, der kom til 
Danmark:  
Der er desværre ingen lettilgængelige eller 
overskuelige kilder, der fortæller hvor mange 
lettiske jøder, der kom igennem Danmark på 
deres vej til andre destinationer. 
Fra Immigrationsmuseets database 
www.immibas.dk kan man finde alle dem, der 
fik indfødsret samt oplysninger om hvorfra de 

http://www.immibas.dk/
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kom, fødselsår, hvornår de kom til Danmark 
o.m.a. Her kan man finde ca. 243 lettiske jøder 
der kom til Danmark og som kom til Danmark 
mellem 1893 og 1959 og fik indfødsret i årene 
1924-1964. Gifte kvinder og børn er ikke 
registreret efter 1898, da de automatisk fik 
indfødsret sammen med manden eller faderen. 
Derfor drejer det sig i realiteten om betydeligt 
flere – måske omkring 1000, måske flere. Det 
kom an på hvor mange børn der var. 
For andre var Danmark mellemstation før de 
drog videre ud i verden, fordi det i perioder var 
billigst at rejse til Danmark, og måske var der 
ikke penge nok til den den videre rejse, hvorfor 
de blev og tjente penge til billetten.  
Josef Fischer førte regnskabsbøger for hjælp til 
russiske emigranter 1904-1906 og anførte 
emigranternes hjemsted, fra hvilken by de kom 
og om de rejste videre. Det er naturligvis kun 
toppen af isbjerget, da de allerfleste så vidt det 
overhovedet var muligt undgik at søge om 
hjælp!  

Men fra disse regnskabsbøger (som jeg er i 
færd med at indtaste) kan vi få lidt at vide:  
I tre år (1904-1906) fik ca. 600 emigranter fra 
Letland økonomisk hjælp (også her gælder at 
det kun er én person fra familien, der er 
registreret; nogle familier var på 8-10 andre kun 
1-2).  
Af disse 600 vendte 10 hjem – 1 blev udvist. 
Ca. 40 rejste videre til Stettin (om det var, for at 
tage tilbage til Letland eller forsøge at komme 
videre ud i verden, vides ikke).  
300-350 blev i Danmark – i hvert tilfælde et 
stykke tid. De er ikke med i de førnævnte 243, 
der fik indfødsret.  
Resten – ca. 200 rejste videre til England, 
USA, Sydafrika m.fl.  
Mit foreløbige skøn ud fra de kilder, jeg indtil nu 
har arbejdet med, er at der kan være kommet 
mindst 2.000 lettiske jøder til Danmark, måske 
mange flere.

 

Endnu et tilbageblik på Paikin-familien: 
  

 
Moshe Aron i 1910  
Moshe Aron (nu: Morris!) 
kort tid efter at han var 
ankommet til USA i 1912.  

 
 

Moshe Aron i Letland med sin familie 1910 

 



Oldefar Abbes ældste bror, Moshe Aron, rejste 
sammen med sin søn, Salomon, til Amerika i 
1912 – og som det kan ses på de to fotos 
gjorde det en forskel – i hvert fald i udseendet! 
Hans ældste datter var emigreret til USA 
allerede i 1908 for at blive gift med sin 
forlovede.  
To af hans døtre fulgte efter i 1914.  
Det var naturligvis meningen, at resten af 
familien skulle følge efter, når der var samlet 
penge nok sammen, men 1. Verdenskrig 
forhindrede det.  

Hustruen døde i 1915 og resten af børnene 
(født i 1900, 1902, 1907 og 1909 – altså den 
ældste 15 år gammel ved moderens død, den 
yngste kun 6 år!) måtte klare sig alene efter 
moderens død i det krigshærgede land og de 
kom først til Amerika i 1921 – det må have 
været meget svært for dem! Til og med blev 
den den 13-årige datter nægtet adgang til 
skibet i Hamburg pga af en infektion, så hun 
måtte blive alene tilbage og vente på næste 
skib. Den ældste, der havde ansvaret var 
fortvivlet, men havde intet valg end at sejle og 
håbe på det bedste.

 

1. Verdenskrig 
 
Så kommer vi til det svære – svært fordi 
jødernes historie i denne periode varierer 
meget – der var som tidligere nævnt stor 
forskel fra provins til provins: 
I Kurland blev 40.000 jøder deporteret af 
russerne med 48 timers varsel til det indre 
Rusland eller Sibirien, fordi man mistænkte 
dem for at være en ”5te kolonne” eller spioner 
pga deres sprog og kultur, der –som tidligere 
nævnt – var Tyskpræget. Kun jøderne i de 
allerede tyskbesatte områder undgik denne 
skæbne. De deporterede fik ikke mere med 
end det, de kunne have på kroppen og i en 
enkelt taske!  Transporten foregik i 
kreaturvogne og de fik ingen vand eller mad på 
den lange rejse. Mange omkom af tørst og 
hedeslag atter andre af sygdom på rejsen eller 
under deres ophold i lejrene. Ofte måtte de 
tilbagelægge lange strækninger til fods. Kun 
ca. 16.000 af de 40.000 kom tilbage. 

Også jøderne i Livland stod for at skulle 
deporteres af samme grund, men en lettisk-
jødisk delegation drog til St. Petersborg og 
protesterede over for premierministeren og 
indenrigsministeren. Dette førte til et forslag om 
at Jøderne skulle stille nogle prominente 
gidsler, der ville blive henrettet, hvis nogen 
jøde blev taget i at hjælpe tyskerne – hvilket 
ikke skete. Men det er et udtryk for de lettiske 
jøders solidaritet og gensidige tillid! 
Andre – fra hele Letland – valgte selv at rejse 
ind i Rusland. Deres skæbne var bedre. Ofte 
kunne de fortsætte deres arbejde og leve et 
normalt liv. Man kan derfor nogle gange finde 
børn af lettiske jøder født i det indre Rusland i 
den periode!  
Og så var der naturligvis dem, der af forskellige 
grunde måtte blive og udstå krigens rædsler….  

 
1. Verdenskrig fortsatte direkte i Frihedskrigen 1918-1920 

 
1918 erklærede Letland sig uafhængigt og 
valgte Karlis Ulmanis som statsminister. 
Ulmanis indså, at letterne måtte stå samlet 
mod truslen fra kommunisterne, og det 
lykkedes ham at samle alle med undtagelse af 
(naturligvis!) kommunisterne og en lille gruppe, 
der ønskede Letland lagt under Tyskland. 
På et vist tidspunkt var der 3 regeringer i 
Letland: 
 
1. Ulmanis-regeringen, der befandt sig på et 

skib ankret op ud for Libau og beskyttet af 
engelske krigsskibe. 

2. Den kommunistiske regering, der sad i Riga 
3. Den tyskvenlige regering, der sad i Libau. 

Støtten til de forskellige regeringer skiftede 
som vinden blæser – også blandt jøderne. I 
november 1919 vandt Ulmanis-tilhængerne. 
Ulmanis havde studeret i udlandet og var 
vestligt orienteret. Han indførte landreformer og 
stræbte efter at nationalisere produktion og 
handel, idet der tidligere havde været en meget 
skæv fordeling.   
Således var 41% af handel, industri og 
håndværk ejet af jøder, selv om de kun 
udgjorde 5% af den samlede befolkning. Mens 
letterne kun sad på 38% selv om de udgjorde 
75% af befolkningen. 
MEN: Ulmanis var ikke (som ofte hævdet) 
antisemit eller fjendtligt stemt over for jøderne – 
han ønskede blot en mere ligelig fordeling … 
De eksproprierede fabrikker og produktions-
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midler blev betalt med en for den tid gældende 
rimelig erstatning, som frit kunne reinvesteres i 
nye virksomheder eller hvad man nu ønskede 
at bruge pengene til. Dette var i skarp kontrast 
til Nazi-Tyskland og Sovjetunionen! 
Imidlertid fik den økonomiske krise i 1930'erne 
og polariseringen mellem socialister og 
pronazistiske separatister den lettiske regering 
til at bryde sammen.  
I 1934 indførte premierminister Ulmanis derfor 
undtagelsesforordninger, og frem til 1939 blev 
landet regeret under undtagelsestilstand.Som 
følge af Hitler-Stalin pagten august 1939 blev 
Letland tvunget til at underskrive en traktat med 
Sovjet, der gav de sovjetiske tropper lov til at 
bevæge sig i landet og oprette baser. Året efter 
- 1940 - blev landet invaderet af den Røde 
Hær, og Letlands nye regering – indsat af 
Sovjetunionen - anmodede om optagelse i 

Sovjetunionen. Den sovjettiske hær blev 
modtaget af nogle med flag og jubel – også af 
jøder, der foretrak Sovjet for Nazi-Tyskland! 
(Det samme skete i øvrigt, da Nazisterne 
besatte landet– dog deltog jøder ikke i den 
velkomst!). Desværre kom der hurtigt efter 
forfølgelser af både jøder og letter: 
15.000 mænd (skilt fra deres familie) – 
heriblandt 2000 jøder - blev deporteret til 
Sibirien i Juni 1941. De blev sendt i forseglede 
kreaturvogne til Gulag-lejrene. Nogle døde på 
den 6-8 uger lange rejse, og af dem, som 
nåede frem, døde mange i de følgende 
måneder af  sult, kulde, sygdom og ekstremt 
hårdt arbejde.  
Deres familier blev ikke arresteret men sendt i 
eksil til det østlige eller nordligste Sibirien. 
Dette var naturligvis også hårdt, men mange 
fandt sig til rette og blev der også efter krigen.  

 

2. Verdenskrig 
 
Og så indtraf katastrofen: I 1941 blev Letland 
invaderet af de tyske tropper …  
Der kunne bruges timer på at fortælle om 2. 
Verdenskrig og Holocaust i Letland! Jeg vil 
derfor her blot nævne nogle enkelte punkter: 
* at i de baltiske lande gjorde Tyskerne i stor 
udstrækning brug af ”indfødte” til at gøre det 
beskidte arbejde. Nogle af 
Einsatzkommandoerne bestod udelukkende af 
letter. Den mest berygtede af disse var Arajs, 
som gennem hele krigen drog hærgende rundt 
og brutalt myrdede for tyskerne! 
* Ude på landet blev de fleste jøder dræbt 
umiddelbart efter Tyskernes angreb – i nogle 
tilfælde også af Arajs-kommandoer i områder, 
hvortil tyskerne endnu ikke var kommet!  
* I byerne blev jøderne drevet sammen i 
ghettoer i Riga, Dvinsk og Libau. 

Veras mand Boris Treskunof blev arresteret i 
sommeren 1941 – og man hørte aldrig fra ham 
igen og kender ikke hans skæbne, men de 
fleste blev ført til fængslet i Riga og skudt. Vera 
og døtrene, Lyuba og Esther, blev drevet ind i 
Riga Ghettoen og under den anden likvidering 
af ”Den Store Ghetto” den 7. og 8. december 
1941 blev om natten de endnu overlevende 
overfaldet af fulde SS’ere, gennet ud på 
gaderne og ført til Rumbula-skoven, hvor de 
blev skudt og kastet i massegrave.  Dagen før 
havde en af Lyubas skolekammerater, Max, talt 
med hende, stemningen var dyster og Lyuba 
frygtede for, hvilken lejr hun ville blive sendt til 
… og om hvor og hvornår de ville ses igen… 
De sås aldrig mere!  [Fra Max Michelson: ”Riga 
– Life and Death”]

 

Tiden efter 2. Verdenskrig 
 
2. Verdenskrig sluttede i Letland i 1944 og gled 
direkte over i den sovjetisk besættelse som 
varede ved indtil 1991. 
Vi har jo alle hørt om forholdene i Sovjet og 
under Stalin…forfølgelser, bekæmpelse af 
”kosmopolitter”, udrensninger …  
Lad mig i her blot i nævne:  
* at mange jøder fra Rusland, Hviderusland og 
Ukraine var flyttet til Letland, så der i 1959 
levede knapt 40.000 jøder i Letland. 

* mange jødiske skuespillere, intellektuelle, 
forfattere, læger blev anklaget for mange 
forskellige ting - bl.a. for at være skyld i den 
meget lave levestandard i Sovjet. 
* Overlevende efter Holocaust blev af Sovjet 
mødt med holdningen: ”Hitler dræbte alle jøder. 
Når du har overlevet, må det være fordi du 
samarbejdede med fjenden!” - nogle blev 
endog fængslet og sendt til arbejdslejre eller 
indrulleret i den Røde Hær for 10 år.  
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* Nogle overlevende, som i første omgang var 
blevet givet fri, blev arresteret igen i 1948-1952 
anklaget for højforræderi og idømt lange straffe 
i Gulag. 

   - og sådan blev det ved… og ved … og 
ved indtil Glasnost, Prestroika og 1991 hvor 
Letland blev selvstændig! Derefter begyndte en 
stadig stigende udvandring af jøder. Flest rejste 
til Israel. 

 
I dag lever knapt 10.000 jøder i Letland. Men jødisk kultur er genoplivet og lever – om den overlever 
er et andet spørgsmål, da der dag for dag bliver færre jøder tilbage i Letland. 
 

  
 

Første ordinære generalforsamling 19. april & film af Casper Høyberg 

 
Det var en koncentreret forsamling og punkterne på dagsordenen blev da også klaret på rekordtid 

Referat af generalforsamling 19. april 2005 kl. 19:00 
Referent: Elsebeth Paikin

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Christian Kampen valgt som dirigent, det blev vedtaget med akklamation. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig i henhold til lovene. 

 
2. Bestyrelsens  beretning  

Den skriftlige beretningen var udsendt i forvejen, og formanden havde ingen yderligere tilføjelser 
udover at gentage ønsket fra sidste års generalforsamling om, at medlemmerne vil fremkomme 
med forslag til møder o.l. 

 
3. Fremlæggelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår  

Årsrapporten var udsendt i forvejen, og den er godkendt og underskrevet af revisor og alle 
bestyrelsesmedlemmer undtagen ét medlem, der pga. af sygdom ikke endnu havde kunnet 
underskrive, men som har godkendt regnskabet. Dette ville dog ske snarest. 
Kassereren gennemgik posterne og årsrapporten blev godkendt. 
 

4. Budget for det kommende år  
Kassereren gennemgik budgettet, der var udsendt sammen med indkaldelsen, og 
understregede, at budgettets poster naturligvis er usikre og afhængig af dels antallet af 
medlemmer dels af mødernes art og antallet af mødedeltagere.  
Kassereren fremhævede en post på budgettet under administrationsudgifter: ”Adobe”. Dette 
beløb (kr. 3.237,50) drejer sig om indkøb af et computerprogram (Adobe Acrobat ver. 7.0 
Standard), der er nødvendig for at kunne udsende JGS-NYT. Formanden havde betalt 
programmet og bestyrelsen har godkendt dette samt at beløbet refunderes, når selskabet har 
tilstrækkelige midler dertil.  
Kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (100 kr. for individuelle medlemmer, 150 kr. 
for par og 50 kr. for studerende). Dette blev vedtaget. 
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5. Forslag  

Ved fristens udløb den 1. februar 2005 havde formanden ikke modtaget forslag fra 
medlemmerne. 
Valg af formand 
Formanden blev valgt for 2 år i 2004, hvorfor punktet udgik. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
På grund af flytning til Grønland var Dan Besjakov trådt ud af bestyrelsen pr. 15. april 2004, 
samtidig indtrådte suppleant Julie Fryd Johansen i bestyrelsen. 
I overensstemmelse med lovene afgik følgende bestyrelsesmedlemmer:  
Julie Fryd Johansen og Lis Ekner som begge var villige til at modtage genvalg, samt 
Majbrit Christiansen, der ikke ønskede at genopstille. 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Julie Fryd Johansen og Lis Ekner samt nyvalg af Max Gritzman. 
Valgene er for to år. 
Dette blev godkendt. 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
Julie Fryd Johansen overgik pr. 15. april 2004 fra at være suppleant til medlem af bestyrelsen, 
og Leif Rosenstock afgik ved døden i 2004. Der skal således vælges 2 suppleanter. 
Bestyrelsen foreslog valg af Bente Merklin og Henry Nachman. Valgene er for 1 år.  
Dette blev godkendt. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslog genvang af Michael Blegvad som revisor og Christian Kampen som 
revisorsuppleant, begge har erklæret sig villige til genvalg. Dette blev godkendt 
 

9. Eventuelt: Der var intet under eventuelt.  
 
 
Men efter den formelle afslutning af 
generalforsamlingen opfordrede formanden 
medlemmerne til at holde godt øje med 
mødeprogrammet på selskabets website 
http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/, idet det 
er dér eventuelt hastigt planlagte møder eller 
måske aflysning af møder vil blive annonceret. 
 
Derefter var der en levende og inspirerende 
”brainstorm” om forskellige emner – især 

emnerne: 
”Hvorledes tiltrækker vi flere medlemmer?”   
&   
”Forslag til kommende arrangementer”.  
Der kom mange gode idéer og den nyvalgte 
bestyrelse arbejder videre med. 
Derefter kunne alle slappe af med kaffe eller 
juice og småkager og få tid til at ”smooze” og 
”networke” 
. 

 
… og så var der pause med tid til forfriskninger inden filmen! 

 

http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/
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”Min jødiske bedstefar” 
 
Efter pausen vistes filmen ”Min jødiske 
bedstefar” af Casper Høyberg (uddannet på 
Den Danske Filmskole 1989-93, de sidste 10 år 
har arbejdet som dokumentarist og 
fiktionsfotograf, såvel som underviser - bl.a. 
som underviser og supervisor på Den Danske 
Filmskoles Animationslinie. Filmen fra 1993 er 
Casper Høybergs afgangsprojekt fra Film-
skolen og er blevet vist på forskellige film 
festivals i ind- og udland – og præmieret – på 
San Francisco Jewish Film Festival i oktober 
1996. 
Filmens handling: I et forsøg på at finde 
oplysninger om sin fars familie, rejser Casper 
Høyberg til Letland og Israel, hvor han bl.a. 
søger i arkiver-ne. Han afdækker hemmelig-
heder og bringer historien frem fra glemselen, 
han får et dybere og mere fortroligt forhold til 
sin bedstemor og sin far, - og i løbet af pro-
cessen finder sin jødiske identitet.  
Filmen giver en gribende indsigt i, hvor svært 
det kan være for den ældre generation – 
specielt overlevende efter Holocaust – at 
beskæftige sig med fortiden, alligevel 
fornemmer man, at det er en ambivalent 
holdning. 
Desværre var det tekniske udstyr for gammelt, 
så dels blev farverne ikke gengivet korrekt, dels  

  
Casper Høyberg og Max Gritzman 

forsvandt et af lydsporene (fortællerens) men 
kommentarerne var alle tekstet på engelsk, så 
det gik ikke ud over forståelsen. Dog voldte det 
en del forvirring, indtil det blev klart, at det var 
teknikken, der ikke virkede optimalt. 
Casper Høyberg var til stede og efter filmen 
fortalte han om sin familie, om filmens 
tilblivelse og hans oplevelser under 
indspillingen både i Letland og Israel. Det var 
spændende og spørgsmålene var mange … 
indtil formanden måtte afslutte aftenen, da det 
blev ”lukketid”. 
Vi håber på et senere tidspunkt at kunne vise 
filmen igen i korrekt gengivelse og måske også 
med Casper Høybergs deltagelse.

 
H. C. Andersen året 

Vi mente, at der i år allerede var talt og skrevet nok om H.C. Andersen (HCA) og hans jødiske 
venner: Melchior-familien, og vi ville derfor ikke skrive om ham. Men det ser ikke ud til, at hans 
venskab med C. J. Hambro er særlig kendt. Derfor et par ord herom:  
En lørdag i sommeren 1847 kom en kunde ind i Hambros Bank i London. Joseph Hambro gen-
kendte ham straks: Det var HCA på hans første besøg i London, hvor han skulle forhandle med 
sin forlægger. Han var derfor meget glad over at møde Joseph, som var en stor beundrer af ham. 
Joseph tog ham hjalp ham både med hans økonomiske og forretningsmæssige forhold, og invite-
rede ham i weekenderne ud til sit hjem, Bransbury House.  
HCA skrev i sin dagbog for 25. juni 1847: ”Løverdag 26 Kjørte til G Thomsen uden at træffe ham, derpaa 
til Hambro, der sagde at jeg kunde faae saa mange Penge jeg vilde have, indbød mig ud paa  Landet hos sig til i 
morgen” og 30. juni: ” Kjørt til  Hambro der lovede at tage sig af Sagen, og faae mere ud deraf, fortalte at han 
havde faaet Brev fra sin Søn i Skottland, der skrev Andersen er mere berømt i Verden end Thorvaldsen, kommer 
han til Skotland, jeg har ikke Plads i mit Huus for alle de som ville see ham. Indbød mig at være hos sig Søndag 
og blive Natten over; bad mig igjen ikke at bryde mig om mit Creditiv!” … Joseph tog HCA med på besøg 
hos sønnen, Carl Joachim Hambro, der var på ferie i Skotland. 11. juli skriver HCA: ” Edingburg 
laae stærk belyst, vi kom til Stoppestedet, jeg opdagede strax unge  Hambro, som kiggede efter os; hjertelig modta-
gelse, hans Equipage holdt med Joquei,  Hambro og jeg slæbte selv i Trængselen vore Kufferter til Vognen …” 
Dette blev indledningen til et mangeårigt venskab mellem HCA og Carl Joachim Hambro…. 
Herom kan læses mere i ”The Hambros 1779-1979” af Bo Bramsen og Kathleen Wain (s. 228-
232) samt i HCAs dagbøger, som findes på Det Kongelige Biblioteks website: 
http://www.kb.dk/elib/mss/hcadag/ - søg på: ”hambro”. 
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Nye bøger: 
 

 

Det er ikke nok at overleve 
I sin erindringsbog fortæller Herbert Pundik om sin familie fra Ukraine, 
deres flugt til Danmark, sin egen opvækst i et jødisk hjem i København, 
om familiens flugt til Sverige under krigen og sit liv i efterkrigstidens 
Danmark i ndtil han i 1954 emigrerer til Israel.  En skildring af en mand og 
den verden, han har levet og gjort sig gældende i.  
360 sider, Gyldendals Forlag. ISBN 87-00-29698-8 

 

 

Preserving Our Litvak Heritage 
De følgende byer er udførligt behandlet med bl.a. byernes historie fra 
begyndelsen op gennem 2. Verdenskrig, med billeder (hvoraf mange er 
stillet til rådíghed af private), og med lister over navne på personer, der 
levede dér: Alytus, Birzai, Jurbarkas, Kaisiadorys, Kapciamiestis, 
Klaipeda, Kudirkos Naumiestis, Kybartai, Lazdijai, Lygumai, Marijampole, 
Merkine, Panevezys, Pilviskiai, Prienai, Sakiai, Salantai, Seirijai, Seta, 
Stakliskes, Sudargas, Taurage, Tauragnai, Telsiai, Utena, Varena, 
Veisiejai, Vilkaviskis, Virbalis, Zeimelis, Zemaiciu Naumiestis. Selv for 
dem der har rødder i andre byer i Litauen vil bogen kunne give et indblik i 
og en forståelse for hvordan livet formede sig for de jøder, der boede i 
Litauen.  
736 pages, Udg. Jewishgen, Inc. (January, 2005), ISBN: 0976475901 
 

 

Medaljens bagside  
- Jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945 

af Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson

Redningen af de danske jøder i 1943 var en bedrift, der går frasagn om verden 
over. Men bag den gemmer der sig et dystert kapitel af historien om jøder i 
Danmark: I besættelsens første par år udviste de danske myndigheder 21 
statsløse jøder. 19 af de udviste, heraf tre børn, omkom siden i de tyske kz- og 
udryddelseslejre. 

Medaljens bagside er historien om de udviste jøder. Det er ofrenes historie. Den 
afslører sider af dansk flygtningepolitik, som aldrig har været fremme. 

 
 

 

 

Dette års konference: 
25. IAGJS International Conference on Jewish Genealogy 

10. – 15. juli 2005 i Las Vegas, Nevada, USA 
Website med oplysninger:  

http://www.jgssn.org – klik på ” IAJGS Conference Information” 

 

 

 

http://www.amazon.com/gp/product/images/0976475901/ref=dp_primary-product-display_0/103-8100233-2190202?%5Fencoding=UTF8&n=283155&s=books
http://www.e-boghandel.dk/author.asp?id=45005
http://www.jgssn.org/
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HUSK:  Tilmelding af hensyn til indkøb af  forfriskninger og evt. trykning af materiale til deltagerne! 

 

Torsdag  
4. august 2005  

 19.00 

Jødisk slægtshistorie i England – og kilderne dertil 
David Fielker tidligere mangeårig redaktør af ”Shemot” (medlemsblad for Jødisk 
Genealogisk Selskab i England), fortæller – på dansk – om Jødisk historie og 
slægtshistorie i England og kilderne dertil.  

David Fielker har gennem mange år dels arbejdet med kilderne i forbindelse med sin 
egen slægts historie, dels har han professionelt som genealog, foredragsholder og – 
som nævnt – redaktør.  

BEGRÆNSET DELTAGERANTAL!
Sted:  Hos Allan Falk, Svanevænget 4, 2. tv., 2100 København Ø 
           Lige ved Svanemøllen Station og Linje 1A busstop  

Deltagergebyr: For de tre timer:  Medlemmer: 60 kr. –  Gæster: 120 kr. 

Tilmelding:  elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 

 

Tirsdag  
30. august 2005 

 19.00-22.00 

Guidet tur på Internettet 
Møde på en Internetcafé for voksne  
–vi har lokalet for os selv med 12 computere!  
Under vejledning af erfarne ”guides” kan deltagerne tage på opdagelsesrejse og 
søge i de mange online søgbare databaser og besøge de mange hjemmesider med 
jødiske anetavler og familiehistorier. Alle er velkomne – lige fra dem, der ikke har 
computer, til de erfarne Internetbrugere.  

BEGRÆNSET DELTAGERANTAL!
Sted:  
XPC Net Café, Kirsteinsgade 2, Kbh Ø 

 
Deltagergebyr: For de tre timer:  Medlemmer: 60 kr. –  Gæster: 120 kr. 

Tilmelding:  elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 

 

Onsdag 

14. sept. 2005 
 19:00 

Mendel Simon og de andre - Jøder i Slagelse fra 1740 – ?  

Ved forhenværende universitetslektor, ph.d., Bjarne Schartau 

Med udgangspunkt i sin egen slægt præsenterer Bjarne Schartau sit i gang-værende 
projekt om det jødiske samfund i Slagelse og dets forgreninger til det øvrige 
Danmark. 

Sted:  Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen 

Deltagergebyr: Medlemmer: 20 kr.  - Gæster: 40 kr. 

Tilmelding:  elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 

 

mailto:elsebeth@paikin.dk
mailto:elsebeth@paikin.dk
mailto:elsebeth@paikin.dk
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Søndag 

25. sept. 2005 

  13:00 

Rundvisning på Mosaisk Vestre Begravelsesplads 

Merete Næsbye Christensen fortæller og viser rundt. – Deltagere der gerne vil finde 
en bestemt persons grav, bedes meddele os navnet i god tid i forvejen. 

BEGRÆNSET DELTAGERANTAL!
Sted:  Vestre Kirkegårdsallé 11, 2450 København SV  

Deltagergebyr:  Medlemmer: 20 kr.  - Gæster: 40 kr. 

 
Onsdag 

2. nov. 2005 

  19:00 

Bent Lexners slægt 
Overrabbiner Bent Lexner fortæller om sin slægt – Litichevski’erne i Slagelse. 

Sted:  Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen 

Deltagergebyr: Medlemmer: 20 kr.  - Gæster: 40 kr. 

Tilmelding:  elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 
 

Mandag 

28. nov. 2005 

  19:00 

Væsentlige kilder til dansk-jødisk historie 

Bent Blüdnikow, tidligere arkivar på Rigsarkivet, vil fortælle lidt om de kildegrup-per, 
der er væsentlige for studiet af dansk-jødisk historie. I Indenrigs-ministeriets 
indfødsretssager og i bl.a. politiets fremmedsager kan man finde vigtige oplys-ninger 
om familiehistorie. Bent Blüdnikow har bl.a. udgivet "Immigranter" 1986 om de 
Østeuropæiske jøder i København og "Som om de slet ikke eksisterede" om tysk-
jødiske flygtninge i 1930erne og 1940erne. 

Efter ansættelsen på Rigsarkivet var Bent Blüdnikow debatredaktør og anmelder på 
Weekendavisen 1993-1998 og derefter debatredaktør på Berlingske Tidende indtil 
2002. Han er nu journalist på Berlingske Tidende samt anmelder af faglitteratur.  

Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg, lokale 1 

Deltagergebyr: Medlemmer: 20 kr.  - Gæster: 40 kr.  

Tilmelding: elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 

 

 
Database over pas udstedt i Litauen 1919-1940 

                                 
 
I 1915 blev de fleste litauiske jøder deporteret til det 
østlige Rusland. Da Litauen blev selvstændig i 1919 
vendte de fleste tilbage, og de skulle inden 30 dage 
efter deres tilbagevenden ansøge om et pas.  
 
For Panevezys findes der for perioden 1919-40 ca. 
100 000 ansökningar, hvoraf de ca. 16.000 er an-
søgninger fra jøder. Hver ansøgning indeholder 
mange informationer fx kopi af forskellige dokumen- 

ter, som ansøgeren behøvede for at kunne bevise at 
han/hun eller forældrene var født i eller havde boet i 
Litauen inden 1. Verdenskrig. Man kan ofte finde 
fødested angivet – og det er i mange tilfælde andre 
steder end Litauen. Man kan søge på efternavn eller 
stednavn. 
Projektet er kommet i stand på initiativ af Howard 
Margol og databasen, som er fortsat under udarbej-
delse, findes på JewishGen:  

 
www.jewishgen.org/databases/Lithuania/InternalPassports.htm  

http://www.jewishgen.org/databases/Lithuania/images/PPT9.jpg
http://www.jewishgen.org/databases/Lithuania/images/PPT15.jpg
http://www.jewishgen.org/databases/Lithuania/images/PPT4.jpg
http://www.jewishgen.org/databases/Lithuania/images/PPT5.jpg
mailto:elsebeth@paikin.dk
mailto:elsebeth@paikin.dk

