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Forord af Michael Perlmutter, august 2013

Som det fremgår af fars forord, er dette manuskript tiltænkt hans børn og 
børnebørn.

Jeg har fundet det i hans efterladenskaber efter hans død den 2/10 1981.
Originalmanuskriptet er skrevet med gammeldags tegnsætning, og det 

har jeg til dels ændret på. Derudover har jeg omformuleret og rettet visse 
steder.

I originalmanuskriptet findes ingen billeder, dem har jeg tilføjet i den 
udstrækning, jeg kunne få dem til at passe ind.

De allerfleste billeder, jeg har arvet fra far, er kun forsynet med et årstal, 
og personerne på dem kender jeg for de flestes vedkommende af gode 
grunde ikke, derfor har jeg ikke kunnet sætte billeder på de fleste navngiv-
ne personer i hans adoptivfamilier og omgangskreds, ud over min mor; 
Edith Valentin Perlmutter, født Rosengaard, kaldet Ditte.

Efter at jeg i 2005-07 skrev min egen selvbiografi, syntes jeg, det kunne 
være interessant, at min fars erindringer – der omfatter tiden fra hans 
fødsel i 1907 til knapt et år efter min fødsel – kan efterfølges af mine erin-
dringer, der omhandler tiden fra min fødsel i 1944 til 2006, og derved 
tilsammen omfatter et tidsforløb på 100 år.

Det er mit håb, at disse to manuskripter vil være spændende at læse for 
andre end min egen familie. Derfor har jeg visse steder – i de tilfælde hvor 
det drejer sig om min nærmeste familie, som jeg har kendskab til – tilføjet 
nogle bemærkninger som fodnoter for at lette på forståelsen.

Mine tilføjelser er i modsætning til min fars: A.P. mærket med mine 
forbogstaver M.P.
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Akiba Perlmutter, 1971-1973
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Forord af Akiba Perlmutter

Far, hvor er du egentlig født, og hvor var du, da du var barn?
Spørgsmålet kom fra min søn, den otteårige Michael engang i begyn-

delsen af 1950’erne.
Jeg fortalte noget af det, jeg kunne huske fra den tid, da jeg som fire-fem-

årig flakkede rundt i det nu sanerede slumkvarter omkring Landemærket, 
Pilestræde og Åbenrå i København, at jeg ingen forældre havde, at jeg 
boede hos en gammel blind kone og var barbenet, beskidt og halvsulten.

Og hvornår fik vi dig så, far? var det næste lidt overraskende spørgs-
mål fra Michael, der med hurtigt åndedræt og tåreblanke øjne havde fulgt 
mine erindringsskildringer.

Jeg har aldrig skrevet dagbøger og har ingen notater om mine mangear-
tede oplevelser og gøremål, og jeg må derfor gøre et forsøg på at formulere 
mine erindringer med de i enhver henseende sparsomme forudsætninger, 
der står til min rådighed.
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Kapitel 1

Min barndom i Prinsensgade

Det bevidnes herved at barnet ”Akiba” søn af David Perlmutter er født i 
Landskrona (Sverig) d. 26 November, og foretaget omskærelse af mig d. 4 
Decbr. 1907 i Landskrona, Sødra Langgatan No 17.

Kjøbenhavn 10 Marts 1914
Hertz Perlstein Fiolstræde 11.

Dette dokument, der har været benyttet i alle de tilfælde, hvor en fødsels-
attest er påkrævet, er nedfældet med håndskrift på et halvt stykke linjeret 
folio. Det blev fremskaffet, da jeg skulle tilmeldes ”Friskolen for Drenge-
børn af Mosaisk Tro.”

Det eneste billede der eksisterer af mor, 
Esther Perllamuth cirka 1907
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Anden dokumentation for min oprindelse foreligger ikke. Hvad, 
jeg ved om den, er udokumenterede spredte oplysninger fra mere el-
ler mindre tilfældige personer, og fra, hvad jeg selv mener at kunne 
huske, og det går ikke længere tilbage end til fem-seks-årsalderen. 
Mit særprægede fornavn har givet anledning til megen forundring og 
mange spørgsmål.

Det er næppe sandsynligt, at mine forældre har lagt noget særligt i at 
kalde mig Akiba. I ortodokse jødiske kredse er navnet ikke så ualminde-
ligt, og måske har en onkel eller et andet familiemedlem haft navnet.

Akiba var en skriftlærd, der levede i romertiden, da Bar Kochba gjorde 
oprør mod kejser Hadrian, som var kejser fra 117 til 138. Bar Kochba var 
en slags fyrste i en af de romerske provinser omkring Eufrat.

Rabbi Akiba støttede Bar Kochbas oprør, og det kostede ham livet.
Han blev henrettet af romerne.
Altså, selv om rabbi Akiba ikke var nogen egentlig krigerkarl, men en 

stilfærdig lærd og lærer, tog han stilling til tidens rørelser og var aktiv re-
volutionær modstander af undertrykkelse og undertrykkere.

Rabbi Akiba hørte til farisæerne, som var fanatiske hadere af romerne, i 
modsætning til zadukæerne, der hørte til den besiddende præste- og em-
bedsstand, og som indordnede sig under det romerske regime.

Vi ville i dag kalde dem kollaboratører.
Farisæerne, som altså var et mere folkeligt element, nægtede at indord-

ne sig og fastholdt den jødiske kultur og tradition, og det er også den, der 
har overlevet, og som stadig danner grundlag for den jødedom, der endnu 
eksisterer. Dette skyldes blandt andet rabbi Akiba, der ifølge overleverin-
gerne har sat hele den jødiske lovgivning i system.

Det er altså forståeligt, at talmud kyndige jøder altid har givet udtryk for 
højstemt anerkendelse, når de fik mit navn at vide, og at der kom ekstra 
klang i kantorens stemme, når jeg i synagogen blev kaldt frem for at delta-
ge i de religiøse bønneritualer.
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Så de mange forespørgsler om mit ”mærkelige” navn har ikke trættet 
mig så meget i min første ungdom.

Da var jeg nærmest lidt stolt over det. I øvrigt er jeg af min nærmeste 
omgangskreds under hele min barndom blevet kaldt Kive (jfr. de almin-
delige sproglige regler om slægtskabet mellem ”b” og ”v”), og min hebræ-
isklærers søn, dr. Joseph Davidsohn, foreslog følgende variationer:

Til daglig hedder du Kive, når du er sød, hedder du Kivele, og når du er 
uartig, hedder du Kivke!

Ved Genesarethsøen (Kinneret) ligger i dag en kibbutz, hvor en af de 
største indtægtskilder er fiskeri. De svenske jøder har foræret den en mo-
torfiskerbåd, der har fået navnet ”Akiba.”

Og som et kuriosum kan det nævnes, at jøden Suss i Lion Feuchtwan-
gers roman kalder sin papegøje Akiba, men det skal formentlig kun op-
fattes som en ironisk hentydning til de hoffolk, som han var tvunget til at 
omgås.

Om mit efternavn er der også stillet en del spørgsmål. Og hvor det stam-
mer fra, fortaber sig, som så meget andet, i det dunkle.

Indtil 23. juli 1787 var det normale, at jødiske drenge blev kaldt ved 
fornavn plus faders navn, altså Akiba ben (søn af) David, således som det 
stadig bruges ved gudstjenesterne i synagogen. Men ved en kejserlig for-
ordning blev det bestemt, at alle jøder i de habsburgske lande, der foruden 
Østrig omfattede Ungarn, områder i Italien, Tyskland og Polen med flere, 
skulle antage et borgerligt familienavn.

De østrigske embedsmænd lod sig betale, hvis man i den anledning hav-
de særlige ønsker. Nogle ønskede at kaldes ved bynavne som for eksempel 
Metz, Trier, Halberstadt og lignende, som er meget anerkendte slægtsnav-
ne blandt de mere velhavende danskfødte jøder.

I andre tilfælde blev benyttet blomsternavne eller navne på ædelsten. 
Andre igen måtte affinde sig med navne på pattedyr, fugle eller fisk.

I tyverne kom jeg sammen med en mand, der hed kurbis, som, jeg syn-
tes, lød meget flot, men som jo bare betyder græskar.
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De allerfattigste blev forsynet med øgenavne eller en eller anden latterlig 
betegnelse.

Et navn som Fleischacker er nok i tidens løb blevet modereret til Fleischer 
eller Fleischmann, som er ret almindelige navne, og jeg har gået i skole med 
både en Fisch, en Vogel, en Bahr samt en Pfeffer og en Saltzmann.

Navnet Perlmutter synes at rangere med Goldstein, Silberstein og Dia-
mant og er meget almindelige navne blandt jøder fra Polen og Galicien.

Men nok om det.
Mine forældre kom fra Polen, hvor den russiske zarisme havde arrange-

ret nogle forfærdelige jødepogromer for at dæmpe utilfredsheden hos det 
underkuede polske folk. I Rusland havde der været arbejderdemonstratio-
ner, og nu hed det sig, at jøderne havde forgiftet det russiske og polske folk 
med socialistiske ideer og andet djævelskab. Ved andre lejligheder kunne 
der spilles på religiøse fordomme.

Vi kender hele historien fra Tyskland, hvor Hitler gjorde det samme.
Det var altså under en af disse pogrombølger, at tusinder af fattige jøder 

flygtede fra Rusland og Polen. Mange rejste til Amerika, der var gæstfrit 
åbent.

Det var før Chaplin tolkede frihedsgudinden som et monument, der 
viste, at her lå friheden begravet.

Som mellemstation tog en del jøder til Sverige og Danmark, hvor mange 
blev hængende.

Mine forældre tog til Danmark, hvor min far i en kort periode havde 
arbejde på en konfektionsfabrik. Det er blevet mig fortalt, at han var en 
dygtig arbejder, men da der kom det, som vi nu med et fint ord kalder en 
afmattelse i beskæftigelsen, så blev de jødiske arbejdere de første, der blev 
kastet ud i arbejdsløsheden, og da det forlød, at der var arbejde at få i Sve-
rige, rejste han og min mor til Landskrona, hvor jeg blev født.

Men de fleste af mine forældres bekendte var forblevet i Danmark, og 
da arbejdssituationen lysnede lidt, rejste de tilbage. De havde mig med, og 
jeg er blevet her siden.
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Vi boede i Prinsensgade, som var noget af det usseligste i København.
Nu eksisterer gaden slet ikke mere, men den lå mellem Adelgade og 

Borgergade, hvor der nu er bygget ejerlejligheder til det bedrestillede bo-
ligklientel.

Mange år senere gik jeg en tur med min tolvårige svoger, som for første 
gang var i København.

Vi gik gennem Østergade, hvor statelige og velklædte mennesker færde-
des såvel til fods som i flotte biler, og hvor det ene overdådigt dekorerede 
udstillingsvindue lå ved siden af det andet.

Willy, som drengen hed, gjorde store øjne, han der selv kom fra et fattigt 
husmandshjem i nærheden af Hobro, havde nok hørt derhjemme, hvorledes 
man i storbyen levede i luksus og velvære, mens man på landet måtte slide 
og slæbe og alligevel knap nok havde det allernødvendigste til livets ophold.

Han sagde ikke noget, men jeg kunne se på hans udtryk, hvilke tanker 
han gjorde sig.

Fra Kongens Nytorv gik vi ad Gothersgade, og så drejede vi ned ad  
Borgergade og ind i Prinsensgade. Her fik han en lille forsmag på, hvorle-
des man også levede i Kongens by.

I Prinsensgade gik vi igennem en snæver gang til en lille baggård, hvor 
en kvælende kloakstank helt tog pusten fra os.

I gården legede nogle børn, og selv om det var højsommer, var bør-
nene blege. Endnu en gennemgang førte til trappen i baghuset. Trappen 
var smal, trinene halvrådne, og gelænderet mangle de fleste stave. På hver 
etage var der en rusten vask, som benyttedes af tre familier, der boede på 
etagen. Stanken på trappen var om muligt endnu værre end i gården.

– Ja, men hvem bor dog her? spurgte Willy og så helt forskræmt ud.
Jeg svarede ham, at det gjorde blandt andet de sømænd og havnearbej-

dere, der besørgede bøndernes flæsk og smør til England, og som hjem-
bragte de flotte sager, som havde imponeret ham på Østergade.

– På landet har vi da i hvert fald frisk luft, bemærkede den lille fyr og så 
meget eftertænksom ud.
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Hjørnet af Prinsensgade og Borgergade Baggård i Prinsensgade

Svalegang i Prinsensgade 12 Svalegang i Adelgade
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En vask udenfor på gangen

Prinsensgade

Prinsensgade
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Baggård i Borgergade

Prinsensgade
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Hjørnet Borgergade/Prinsensgade 1954

Hjørnet Borgergade/Prinsensgade mellem 1850-1890

Billederne på side 20-23 er venligst udlånt 
af Det Kgl. Bibliotek og Københavns Museum



24

I disse gader med de fine navne som Prinsensgade, Adelgade og Borger-
gade samt Pilestræde, Suhmsgade, Åbenrå og Landemærket boede tusin-
der af Københavns fattigste befolkning, og her boede også flertallet af de 
østjøder, som havde søgt et fristed for terror, plyndringer og mord.
Da jeg var et par år, blev min far igen arbejdsløs, og for at ernære familien 
rejste han på ny til Sverige.

I mellemtiden havde jeg fået en lillebror, der hed Leo.
Far kom regelmæssigt hjem, og mor blev gravid igen.
Hun døde, inden hun fik bragt det tredje barn til verden. Hun var ikke 

fyldt 22 år.
To måneder senere døde min lillebror.
Af den Mosaiske Kirkegårds begravelsesprotokol fremgår følgende data:
Esther Perllamuth begravet den 28/3 1910
Leib 27/5 1910
Andre data kender jeg ikke om min familie.

Min far, der stadig arbejdede i Sverige, fik sat mig i pleje hos en bogtryk-
kerfamilie, der hed Litichevski. Bogtrykkeriet var af meget beskedent for-
mat.

Det var den ældste søn, Josef, som forestod virksomheden, der stort set 
indskrænkede sig til trykningen af det jødiske ugeblad. Det blev trykt på 
jiddisch, det hed ”Wochenblatt” og var baseret på de østjødiske immi-
granter.

Foruden forældreparret og sønnen Josef var der yderligere tre voksne 
børn, datteren Henny og sønnerne Jakob og Peter. De var alle meget kær-
lige mennesker, men Peter havde lidt udstående øjne og en gøende måde 
at tale på, hvorfor jeg var en smule bange for ham, men sikkert helt uden 
grund.

Jeg har gennem hele mit liv bevaret en følelse af hengivenhed for denne 
stræbsomme og dygtige familie.

Som det er gået så mange af de fattige polske og russiske jøder, har de 
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målbevidst slidt sig ud af fattigdommen til en position i den højere mid-
delstand som fabrikanter og forretningsindehavere.

Josef blev gift med en søster til en produkthandler, og han overtog svo-
gerens firma i Slagelse umiddelbart efter første verdenskrig, da handel 
med gammelt jern og klude var et meget indbringende foretagende, og 
han regnedes vist nok for en af byens matadorer.

Firmaet hed Epels Eftf., og da indtægterne ved produkthandelen blev 
aftagende, oprettede han en fabrik til fremstilling af filt.

I 1918 tilbragte jeg en måned hos ham som feriedreng, og jeg har senere 
besøgt ham i Slagelse, og jeg er altid blevet modtaget som en kær gæst.

Når han til stor forbavselse for sine medarbejdere havde omfavnet og 
kysset mig, vendte han sig om til dem og forklarede med en bevæget stem-
me: – Det er jo min bror! 

Og så forsvandt al den forbeholdenhed, som jeg på forhånd havde ind-
taget på grund af hans velstand.

Ved hans død følte jeg, at jeg havde mistet en kær slægtning.
Jakob og Peter var skomagere. I tyverne startede de en produktion af 

børnesko i en kælder på Svanholmsvej. Men allerede i begyndelsen af 
trediverne flyttede de til nogle ret store lokaler i en fabriksejendom på 
Tagensvej. Jakob og Peter kaldte sig nu fabrikanter og havde en medarbej-
derstab på et halvt hundrede mennesker foruden repræsentanter.

De bevarede firmanavnet ”Svanholm”, men havde nu udvidet produkti-
onen til at omfatte herre- og damesko under navnet ”Svanesko”.

Som før nævnt var min far taget til Sverige for at arbejde. Efter min mors 
og lillebrors død kom han sjældnere til København, men sendte penge for 
mit underhold til bogtrykkerfamilien.

Men så ophørte betalingen, og ethvert spor af ham er siden forsvundet.
Efter anden verdenskrig traf jeg en Perlmutter fra Paris, og det gik til på 

følende måde:
En violinist ved navn Louis Perlmutter, som under krigen var koncert-

mester i Gøteborg Symfoniorkester, havde arrangeret en koncert i Odd 
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Fellow Palæets lille sal, og min meget aktive og foretagsomme kone, Dit-
te, kontaktede ham og indbød ham sammen med hans akkompagnatør, 
Aleksej Portnoff, til frokost hjemme hos os.

Selv om jeg efterhånden havde affundet mig med, at jeg var helt uden 
familie af nogen art, så var jeg alligevel meget spændt på dette møde med 
en Perlmutter, der oven i købet var en fin musiker.

Under samtalen med ham fik jeg at vide, at han var født i Paris, hvor 
han havde en bror, der var en anerkendt pianist og klaverpædagog. Det 
var Vlado Perlemuter, som også herhjemme har fået udsendt en LP-plade 
med Chopin.

Om sine forældre kunne han fortælle, at hans fader var født i Polen, men 
at han havde været nødt til at forlade landet, fordi han havde giftet sig med 
en ikke-jødisk pige.

Det var under de daværende forhold noget ganske uhørt og var ensbe-
tydende med udstødelse ikke alene fra den jødiske menighed, men også 
fra familien.

I denne skildring af hans far, som gik imod alle vedtagne traditioner, 
syntes jeg at kunne genkende visse karaktertræk hos mig selv, og sam-
menholdt med hans navn og oprindelse fandt jeg det ikke helt usand-
synligt, at jeg for første gang, siden min fars forsvinden, havde truffet et 
menneske, som jeg var i familie med. Jeg var dengang 40 år.

Selvfølgelig snakkede vi også om hans program til koncerten, og da han 
fortalte, at han blandt andet skulle spille en violinkoncert af Nardini, nyn-
nede jeg en strofe og spurgte, om det var den.

Han gjorde store øjne og erklærede, at hvis jeg var den almindelige stan-
dard for danske koncertgængere, så havde han virkelig grund til at være 
nervøs.

Jürgen Balzer gav ham i øvrigt en ilde medfart, og da han havde bedt 
mig om at sende de danske anmeldelser, vedlagde jeg Balzers anmeldelse 
af Jehudi Menuhin, som tidligere havde fået samme medfart. Det måtte 
kunne trøste og berolige ham.
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Hvorfor og hvornår jeg kom væk fra bogtrykkerfamilien, ved jeg ikke, 
men jeg må have været fire-fem år.

Jeg var nu kommet under ”offentlig forsorg”.
Det mosaiske Trossamfund i København havde oprettet et fattigvæsen, 

som tog sig af de immigrerede trosfæller fra Polen og Rusland.
Men trosfællesskabet kunne nu ikke udligne den sociale afstand, der var 

mellem disse fattige jøder og det veletablerede dansk-jødiske borgerskab, 
som betragtede østjøderne med følelser, der meget stærkt grænsede til 
foragt. Den jødiske menighed fik mig anbragt hos en gammel, halvblind 
enke, som boede i Skindergade 6 i baghuset. Og fra den tid begynder mine 
erindringsbilleder at tage form.

 




