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Rigas judiska historia                
 
 

   
Rigas synagoga, den ljusa byggnaden. Till höger ligger ingången till synagogan skyddad från trafiken. 
Ovanför entrén står ur Jesaja: ”Mitt hus ska kallas för bönehus för alla nationer.” 
 
Jag sitter på ett folkligt café och studerar min turistkarta. Bakom mig finns kanske Europas största 
marknadsplats med fem saluhallar inhysta i gamla zeppelinhangarer. Det är mitt första besök i 
Riga; det enda jag vet om staden är att den en gång varit en blomstrande Hansastad. Kartan är full 
av numrerade sevärdheter (57 st.). Med bara ett ögonkast kunde jag se hur jag ska promenera 
tillbaka till hamnterminalen, rakt norrut genom Rigas gamla stadskärna.   
   Närmast ligger Rigas synagoga med tre mindre muséer i samma kvarter. Men så lätt var det inte 
att hitta rätt i de labyrintiska gränderna, under medeltiden gällde inte rutmönstrade stadsplaner. 
Men jag fick hjälp, inte för att de som jag frågade kände till synagogan men väl gatans namn. 
   Jag gick in genom en snidad järngrind till en sidobyggnad med öppen dörr och förväntade mig 
att se personal till synagogan för att fråga mig fram. Men möttes av två poliser! Spontant utbrast 
jag förvånad: Police-Office!? Men de rörde inte en min och hänvisade mig till synagogans entré på 
andra sidan av den lilla innergården.  
    Vid ett senare besök i Riga fick jag höra av chefen för det judiska museet ”Ebreji Latvijā”, Ilya 
Lensky, att man efter två sprängattentat mot synagogan 1995 och 1998 har fått statligt polisskydd.  
    Senast jag passerade permanent stationerade polisvakter mot hatbrott var i Kairo 2010 vid ett 
besök i Maria kyrkan.  
 

  
”Lovad vare Herren, för att han inte gav oss till rov åt deras tänder.” står skrivet på hebreiska över Tora-skåpet. 
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Synagogan Peitav-Shul byggdes i jugendstil (art nouveau) 1903 – 1905, under tsartiden. När 
nazistarmén trängde in i Riga, juli 1941, i avsikt att utrota stadens alla judar, spärrade de med 
taggtråd, den sedan gammalt judiskättade förstaden Maskava och inrättade ett getto och satte 
genast samma månad eld på stadens alla synagogor och bönehus, närmare 40 stycken. Men Peitav-
Shul låg inklämd mellan många viktiga byggnader, särskilt en kyrka i samma kvarter, och därför 
vågade nazisterna inte bränna ner synagogan för att inte riskera eldens spridning. Byggnaden 
användes som ett förrådsmagasin i stället.  
   Efter kriget återbördades Tora-rullarna som kyrkans präst lyckats rädda från en säker förstörelse. 
Sovjet tillät den överlevande spillran av församlingen att återuppta gudstjänsterna, och därmed 
blev Rigas synagoga en av de få bönehus i hela Sovjetunionen som hölls öppen för religiös 
verksamhet!  
    Åren 2007 – 2008 renoverades synagogan med medel från EU och Lettiska rådet för judiska 
församlingar samt med donationer av såväl privata som olika stödjande organisationer. Byggnaden 
är ett av de vackraste byggnadsverken i art nouveau-stil som Riga är världskänd för. Påfallande är 
influenserna från egyptisk ornamentik med palmblad, lotus och papyrusdekorationer mot azurblå 
pastell.  
   Ovanför Aron Kodesh-skåpet står Davids psalmvers som anger synagogans anda och uttryck av 
tacksamhet mot Gud som de överlevande vill visa för att nazisterna inte lyckades med förintelsen. 
”Lovad vare Herren, för att han inte gav oss till rov åt deras tänder.” (124:6) 
 
 

   
Judiska museet (Museum ”Jews in Latvia”) grundades 1989. Samlingen på 14 000 föremål och dokument 
från tidsperioden 1500-talet till 1945 är inhysta i tre salar i den gamla judiska teatern. 
  
Vid ett besök på judiska museet, som på Tallinks citykarta översatts till ”Juden i Lettland”, får jag 
veta att de första judarna som flyttade till Lettland kom från Tyskland. De var tysktalande, 
välutbildade och välbärgade. En annan större tysktalande invandringsvåg skedde på 1800-talet. 
Andra grupper hade tidigare kommit från Ukraina och Belarus (Vitryssland) på 1600-talet, de var 
religiösa och jiddischtalande och sågs jämförelsevis mer som fattiga.  
   I Riga hade det vuxit fram ett större tysktalande judiskt samfund i slutet av 1700-talet. Nästan 
hälften av medlemmarna kom från Litauen, Polen och Vitryssland. Senare utökades samfundet 
med rysk- och lettisktalande judar. 
   Men judarnas levnadsvillkor omringades med flertal restriktioner t.ex. var de fick bosätta sig, 
speciella yrkesförbud, hur mycket extra skatt de måste betala och förbud mot att klä sig i 
traditionsenlig klädstil. Men på 1800-talet gjorde man flera undantag från restriktionerna eftersom 
landets ekonomiska utveckling hade nytta av judarnas kunnande om handel, olika industrigrenar, 
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bankväsen och framför allt hantverk. Nu tilläts t.ex. judiska guldsmeder att flytta in i stadens 
centrum från att tidigare ha varit anvisade att bo utanför och besöka staden på bestämda dagar och 
tider. 
   Första världskriget medförde katastrof för den judiska befolkningen i Lettland. Tiotusental 
deporterades till Ryssland, 75 000 judar gick i landsflykt. Efter kriget återvände kanske hälften 
tillbaka.  
   Före andra världskriget var drygt 10 procent av Rigas befolkning judar, cirka 40 000, men bara 
164 överlevde nazisternas Waffen-SS divisioners systematiska mordoffensiv. Som ödets ironi 
återkom till Riga 1800 tidigare deporterade judar till Sibiriens tvångsarbetsläger – som man måste 
säga hade räddat deras liv från nazisterna. 
   Av dagens befolkning på 2,3 miljoner invånare består cirka 10 000 av judar varav 7000 – 8000 bor 
i Riga. 
 
Jag hade avtalat möte med Gita Umanovska, verkställande direktör för den judiska församlingen i 
Lettland. Vi träffas i museets lokaler och min första fråga kom att handla om etnicitet och 
nationalitet. Det är ett mångfacetterat begrepp hur man definierar sig och hur en annan gör det 
eller staten. Själv älskar jag mångfald och olika etniciteter – det intresserar mig, säger Gita. Varför 
kan vi inte just prata om att ha en kulturell identitet och räknas som sådan och ändå ha landets 
medborgarskap som en geografisk och statlig tillhörighet, varför skulle det vara ett problem?  
   Det får mig att tänka på hur jag på mina resor alltid säger att jag är finska men bor i Sverige. Jag 
känner mig som finska fast jag bott i Sverige över 50 år och är svensk medborgare. Nu har jag en 
första generationens identitet och det är ju lite skillnad, jag medger. Men ursprungsbefolkningen 
som samer: hur mycket svenskar eller samer är de jämfört med samer i Norge och i Finland? I 
länder som Etiopien eller i Burma finns över 80 respektive 135 olika etniciteter och språk! Och 
många vill dessutom utropa en egen självständig stat för att slippa bli diskriminerade eller för att 
deras naturtillgångar bara kommer majoritetsbefolkningen till nytta till följd av nationalstaters 
bildande!  
 

   
Gita Umanovska, chef för judiska församlingen i Lettland.  En av de tre museisalarna.  
 
I enlighet med Molotov-Ribbentorp icke-angreppspaktens hemliga tilläggsprotokoll, att dela 
Östeuropa mellan sig, ockuperade Sovjetunionen Lettland sommaren 1940 och tillsatte en 
prokommunistisk och sovjetvänlig regering. Året därpå bröt Tyskland pakten och anföll 
Sovjetunionen och marscherade in i Riga, och kort därefter var hela Lettland ockuperat av 
naziststyrkorna.   
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   Redan den tredje dagen efter nazisternas intåg i Riga den 4 juli 1941 föstes judar in i Choral 
synagogan på Gogolgatan av lokala anti-semitiska poliser som sedan satte eld på byggnaden. 
Ingen överlevde och deras antal är fortfarande okänt, men flera källor anger uppemot 300 civila 
offer. Tyskarna filmade branden och använde den i en del av Wehrmachts journalfilmer. Det var 
nazisternas startskott för vad som sen väntade Rigas och hela Europas judiska befolkning i Hitlers 
tusenåriga rike.   
 

  
Ruinerna av Choral synagogan. Monumentet restes 2007 som också hyllar Janis Lipke som räddade flera lettiska 
judiska liv. 
 
Under två dagar, den 30 november och den 8 december 1941, hämtades cirka 25 000 judar från 
Rigas getto för att dödas i skogsområdet Rumbula 10 km söder om gettot. En mindre del 
deporterades till förintelselägren och till arbetsläger i Tyskland. Omvänt anlände nya offer till 
Rigas getto från Tyskland och andra naziockuperade länder.  
   Många judiska begravningsplatser förstördes senare under Sovjettiden och anlades till parker. Så 
hände också med Rigas begravningsplats. När ett hus revs förra året gjorde man den stötande 
upptäckten att judiska gravstenar använts till att bygga dess väggar. Några av stenarna lyckades 
man ta om hand och nu planeras en särskild minnesplats för dem.  
 
Under senare år har lettiska veteraner till Waffen-SS-legionen och nationalister upprört 
människors känslor genom att årligen, den 16 mars, marschera från Domkyrkan till 
Frihetsmonumentet för att förhärliga den lettiska legionen och hedra minnet av sina stupade 
kamrater. Legionen gjorde 15 – 19 mars 1944 framgångsrikt motstånd mot sovjetiska styrkor som 
tillfälligt gav upp. Men att stadfästa minneshögtidens firande är så kontroversiell att den delat 
många organisationer inom och utom landet att ta ställning för eller emot, och så lär det fortsätta 
så länge nationalistiska och extremistiska röster vinner gehör i dagens Europa.  
    Waffen-SS som från början utgjorde en särskild livvaktsstyrka åt Hitler blev en kår 1937 med 
nära anknytning till Gestapo. Den ombildades 1940 till en självständig armékår. I krigets slutskede 
expanderade kåren och rekryterade många utländska förband (frivilliga kollaboratörer) för att i 
huvudsak förinta judar i de ockuperade länderna. När Sovjet anföll det tyskockuperade Lettland 
gjorde legionärerna motstånd under naziflaggan och ser sig själva idag som landets frihetskämpar 
för att de slogs mot röda armén.  
   Jag frågade Gita hur hon ser på marschen som Rigas kommunfullmäktige inte har satt stopp för. 
Det är en mycket känslig och kontroversiell fråga, medgav hon. De flesta legionärerna hade blivit 
inkallade under mobiliseringen, och de som vägrade inställa sig straffades. Den lettiska legionens 
stridsenhet vid fronten begick inga krigsbrott. Däremot hade de frivilligt anslutna legionärerna 
aktivt deltagit i utrotningen av judar, romer och andra civila. 
   Å andra sidan kan man ju inte förbjuda medborgare att hedra sina stupade kamrater, konstaterar 
Gita. Nationalistiska politiker komplicerar saken genom att inspirera lettiska nazister att betrakta 
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sig som det självständiga Lettlands frihetskämpar. Det är en oacceptabel efterkonstruktion helt 
enkelt.  
   Kanske rör det sig om ett sätt att lyfta skammen från det förflutna, kan hon tänka sig. Låt dem 
minnas, men det berättigar inte krigsförbrytarna att marschera och hylla sitt mörka förflutna. 
Nazismens brott mot mänskligheten får aldrig äras i någon form!  
 
Jag har svårt att hålla mig från frågan hur man överhuvudtaget kan resa sig efter holocausten och  
den tunga historien, som det judiska samfundet måste leva med. Gita ser mig i ögonen och 
hänvisar till synagogans lovtext för de överlevande.  
   Gita ger mig aldrig entydiga svar. Som hon säger, ingenting är antingen svart eller vitt för 
realiteten har alltid nyanser som tvingar en att se hur komplext livet är när man kommer på 
individnivån. 
 
Jag undrade om anhöriga kontaktar den judiska församlingen för att hitta uppgifter om sina 
förlorade nära och kära eller släktingar. Ja, varje dag från olika länder, svarade Gita. Vet man 
namnet kan den personen hittas fort, men ibland får man läsa krångliga beskrivningar om en 
släkting och då kan vi inte hjälpa till.   
   Det har varit svårt att upprätta listor på personer som tyskarna med hjälp av lokala kollaboratörer 
sköt i tiotusental direkt nere i massgravar, mördarna gjorde inga listor på sina offer. Däremot fanns 
namnlistor med över de som deporterades hit från Tyskland och andra länder.  
   I databasen names.lu.lv/en.html finns drygt 93 000 namn och öden på judar som levde i Lettland 
juni 1941.  
    

  
Maskavas stadsdel (Maskavas forštate), namn efter vägen som leder till Moskva. 
 
En sorglig och nästan kuslig syn möter en besökare bara en stenkast från gamla stadens vackra 
centrum som lockar turister till att strosa och ta paus på dess fashionabla caféer - det är Maskavas 
stadsdel som inhyste Rigas getto under andra världskriget. Man tycker att det var länge sen, och 
just därför undrar man varför en hel stadsdel bara får ruttna och förfalla, Riga som under 
sekelskiftet var Europas rikaste stad, som av många betraktades som Nordens Paris?  
   Museichefen Ilya Lensky och också Gita Umanova kan bara svara att staden inte har råd att rusta 
upp en hel stadsdel, men också att det fortfarande kan finnas överlevande som har rätt att kräva 
tillbaka sina egendomar. Själva gettoinhägnaden har bevarats för att varna efterkommande 
generationer för nazismens omänskliga ideologi. Man kan idag i samma område besöka Rigas 
gettomuseum. 
  
När judarna ändå har en 450-årig historia att bo i Lettland frågade jag vad Gita Umanova ansåg 
vara den bästa perioden. Det var 1920 – 1940, under republiken Lettlands första självständighetstid. 
Jag frågade om det inte gällde nutid. Ja, visst, men på den tiden hade vi ännu inte utsatts för 
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holocaust. Under självständigheten blomstrade stadens kulturella verksamheten, man startade 
sekulära judiska skolor, teater, tidningar gavs ut på ryska, tyska, hebreiska och jiddisch, man 
startade folkuniversitet och musikakademi och medborgare med judisk bakgrund valdes till 
kommunfullmäktige.  
   Idag har vi igen alla möjligheter att utveckla och stärka vår judiska identitet, fortsätter Gita, och 
bidra till landets utveckling i tretton samhällen i nio städer samtidigt som vi arbetar aktivt att bli 
väl integrerade i samhället.  
   Den första judiska skolan i hela Sovjetunionen startades i Riga 1989. Våra två skolor har väl 
utrustade laboratorier och tekniska hjälpmedel. Vi bedriver daghemsverksamhet, fritidsgård, 
äldreomsorg, välgörenhet och andra sociala verksamheter. Vi är aktiva inom kulturlivet och har 
program för kultur och utbildning. Vi har dans- och musikensembler sedan länge och anordnar 
seminarier, konferenser och festivaler med betoning på judisk kultur. Vid sidan av att sköta 
synagogan, museum, bibliotek ger vi ut böcker om judisk historia och andra publikationer. 
   Vi har fått stor hjälp från Sverige att genomföra våra sociala program genom Östersjöjudiskt 
Forum, understryker Gita och fortsätter: Vi arbetar kontinuerligt med att få tillbaka egendom och 
fastigheter som konfiskerades av Sovjetstaten 1940. Det var först efter Sovjetunionens upplösning 
1991 som vi fått tillstånd att resa minnesmonument för holocaustens offer på flera orter i Lettland. 
Det arbetet pågår fortfarande. 
   Det som förvånar mig något är broschyrerna om Lettlands judiska museum på olika språk, till 
och med på finska ”Museo ’Juutalaiset Latviassa’”, men ingen på svenska. Förklaringen var att 
museet inte fått besök av svenskar varför det ännu inte blivit aktuellt att trycka informationsblad 
på svenska. 
 
Hur är det att hitta äktenskapspartner, undrade jag? Där sa du något, svarade Gita, vi skulle vilja 
ha flera ungdomar i vårt samfund. Alla är lyckliga när bröllop firas, ofta är det så att våra 
ungdomar flyttar utomlands i samband med giftermål. Men vi är positiva och ser tiden an med 
tillförsikt. 
 
 

  
Kosherrestaurang Cafe L'Chaim, bakom hörnet till museet.  Affisch om bärnstensmuseet, Riga|2014. 
 
I år är Riga Europas kulturhuvudstad med logon ”Riga|2014”. Det är även Umeå och båda städerna 
kommer att planera också gemensamma aktiviteter. Rigas motto för sin medverkan är ”Force 
Majeure” i meningen att stärka betydelsen av kultur som instrument för att förbättra städer och 
människors liv.  
   Min avslutande fråga till Gita blir om man från det judiska samfundets sida ordnar något eget? 
Inte särskilt inom den officiella programtablån, svarar hon, men våra kulturarbetare så som 
musiker och operasångare och andra är givetvis med i Rigas vitala kulturliv. Men vi kommer att 
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sätta upp egna teaterföreställningar, musikprogram och utställningar som kommer att annonseras 
med Riga Europas kulturhuvudstads ”Riga|2014”-logo. 
   Vi har också tillfälle att i år fira 25 års återhämtande efter Sovjetunionens fall samtidigt som 
Rigas judiska samfund firar 250-årsdagen för tillåtelse för judar att bosätta sig i Riga.  
( http://www.liveriga.com/en/5727-riga-european-capital-of-culture-2014 ) 
 

 
 
Efter Rigabesöken känns det tungt i hjärtat hur nynazismen tillåts växa i Europa och framförallt i 
”mitt” Sverige, särskilt nu i valtiderna. Det judiska folkets förföljelser genom årtusenden är den 
allra största moraliska gåtan i mänsklighetens historia. Kanske inte själva förföljelserna, som det 
judiska folket inte varit ensamma om att ha blivit utsatta för, utan deras förmåga att uthärda och 
överleva, till och med den tyska förintelseindustrin! Det är även svårt att skriva om det eftersom 
vår kristna uppfostran alltid hävdat att vi kan välja det goda framför det onda. Att det finns en god 
värld att välja! Den världen heter idag Demokrati. De onda världarna heter Envälde som styrs med 
diktatoriska metoder. 
   Men demokrati betyder inte godhet. Även Hitler valdes i demokratiska val till statschef, och 
avskaffade sedan demokratin! Och idag kan man i Sverige välja nazistiska partier trots att vi vet 
vad deras program går ut på. De demonstrerar med banér, kamouflerade med SS-symboler av 
runtecken och skyddas skamlöst av poliser som fått order om att skydda yttrandefriheten. Den 
tyska SS-kåren dömdes i Nürnbergs rättegång som en kriminell organisation, och idag är 
nazistiska organisationer förbjudna i Tyskland, men inte i Sverige. Justitieminister Beatrice Asks 
svar till bland annat FN som kritiserarat Sverige för den växande rasismen här, är att lagen om hets 
mot folkgrupp och mot nazistiska symboler, räcker att skydda medborgarna mot rasistiska illdåd. 
Yttrandefriheten skyddar nazister att propagera för rasism.  
   Antisemitismen har gamla anor i det kristna Sverige. Att från början ha varit en fråga om en 
trosantagonism för att Jesus drevs till döden av ett judiskt prästerskap, blev det till en blodsfråga 
om en underlägsen ras kontra den överlägsna ariska som Hitler myntade att de germanska folken 
vara.  
   Även rasismen är av gammalt gods som härskarkulturer använt sig av och som européerna 
praktiserat i en särskilt omänsklig form för att rättfärdiga sina koloniala landvinningar. Men att 
rasismen idag tillåts vinna terräng i skuggan av Israels sionistiska våldspolitik mot Gaza och 
utnyttjas av antisemiter banar en farlig väg för en ödesdiger utveckling som gynnar främlingshat 
mitt i vårt humanistiska samhälle. Ett samhälle som vilar på neutral demokrati, men just därför 
tillåter rasistiskt politiska alternativ vars fundament vilar på synen om underlägsna raser.  
   Men läser man om judarnas historia, måste man vara en förnekare om man inte ser att de blivit 
förföljda för att ha varit alltför framgångsrika, trots separering från samhällen, restriktioner, 
massutvisningar ur sina länder och beslagtagning av egendomar, deportationer, utrotningar, slaveri 
mm men ändå bokstavligen rest sig som Fågel Fenix ur askan. Den svenska ministern Torsten 
Undén vid beskickningen i Budapest menade 1938, att judarna bar själva skulden till antijudiska 
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lagar genom att hindra de kristna att avancera inom industri, handel och finans, områden som 
judarna lagt beslag på.  
   Vad menar nazisterna med ”underlägsen ras” när judarna i dag har framgångar inom kulturens 
alla områden, mode och vetenskap bara för att nämna några? De är skapare av Google och 
Facebook. Vart femte Nobelpris har tilldelats vetenskapsmän av judiskt börd. De utgör hälften av 
alla världsmästare i schack. Det är oproportionerligt mycket med tanke på att de består 0,2 procent 
av jordens befolkning.  
   Det verkar snarare som om Josef-berättelsen om avundsjuka bröder upprepar sig gång på gång. 
Josef som skulle dödas av sina bröder men de ändrade sig och sålde honom som slav till Egypten 
där han mot all förmodan avancerade till faraos storvisir och hade makten att i slutänden rädda sin 
familj från en stor landsomfattande hungersnöd i Kanaan och därmed rädda hela det judiska folket. 
 
    (Text och foto: Tarja Salmi-Jacobson, 2014) 
 


