
Beckerit Latviassa – Latvija 

Beckerit saapuivat Latviaan vuoden 1921 lopulla. 

Miksi Riikaan ja Latviaan? Yksi syy lienee ollut Riian runsas saksalainen asujamisto ja 

hyvät yhteydet Saksaan. 

Latvian Sisäasiainministeriön hallinto-osaston arkistokokoelman asiakirjat sisältävät 

seuraavat tiedot Otto Beckerin perheestä.  

Otto Becker jätti 11. joulukuuta 1929 sisäasiainministeriölle hakemuksen 

kansalaistamisesta perheelleen: vaimolle ja lapsille. Hän oli aiemmin  Venäjän 

keisarikunnan alainen. Hakemuksessaan hän ilmoitti asuneensa Latviassa vuodesta 

1922 lähtien. Hänen ammattinsa oli kauppias, ja hänellä oli oma yritys "Fisher and 

Ko". Otto oli syntyperältään saksalainen, hän oli käynyt peruskoulun. Hän puhui 

sujuvasti saksaa ja venäjää ja osasi hieman englantia. Lasten syntymätodistusten 

mukaan hän oli toimistotyöntekijä ( Albin Baden konttorissa). 

Otto ja Elsa Becker avioituivat Pietarissa 22. maaliskuuta 1908. 

Heidän lapsensa: 

- poika Rolf Georg Becker syntyi 13. elokuuta 1910 ja kastettiin 31. lokakuuta 1910 

Pietarin Pyhän Annan evankelisluterilaisessa kirkossa. Kummeina olivat 

tehtaanjohtaja Georg Beinroth ja Emma Becker. Kansalaistamiseen asti hän opiskeli 

Danzigin yliopistossa. 

- tytär Nina-Margarete Becker, syntynyt 6. helmikuuta 1916, kastettu samassa 

kirkossa 4. huhtikuuta 1916. Kummeja ei ilmoitettu. 

- tytär Dagmara Becker, syntynyt 26. huhtikuuta 1921 Suomessa, kastettu 6. 

lokakuuta. Kummit olivat Emilia Heyno, Richard Becker, Alexander Christoferson,  

Perheellä on ollut myös tytär Edith s  6.2.1909 ja kuollut jo 1914 mutta hänestä ei 

ollut tietoja Latviassa. 

 

 

Latvian kansalaisuus myönnettiin perheelle 29. huhtikuuta 1930.  

 

Vuonna 1925 Otto lähti hetkeksi Suomeen. Hotellitiedot Tampereelta kertovat Otto 

Beckerin asuneen hotellissa. 

1930-luvulla Otto ja Rolf vierailivat usein Saksassa sekä sukulaisten luona että 

työasioissa. Passitiedot ja tiedot talokirjasta Valdemare Iela 17. 

 

Joulukuun 13./14. päivänä 1939 perhe Becker: Otto, Elsa, Nina-Margarete ja 

Dagmara lähtivät Saksaan kansansaksalaisina (Volksdeutsche). Viimeinen osoite 

Riiassa oli Kr. Valdemara-katu 17, asunto 10. Latvian asiakirjat eivät kerro minne he 



asettuivat Saksassa. 

 

Rolf Becker avioitui 28. toukokuuta 1939 Irina Pavloskajan kanssa, joka oli syntynyt 

10. helmikuuta 1914 Riiassa. Avioliitto solmittiin Riian venäläisessä ortodoksisessa 

Aleksanteri Nevskin kirkossa.  

Heillä oli tytär Becker, joka syntyi vuonna 1940 Riiassa. Perhe lähti Saksaan 

helmikuun 13. päivänä 1941 dokumentit 60,61 ja 62 vaikka avioero oli jo myönnetty. 

Rolfin viimeinen osoite Riiassa oli Aspazijas bulv. 4, asunto 7, ja Irina ja tytär asuivat 

osoitteessa Ar. Briana-katu 20, asunto 12. 

Latvian asiakirjat eivät kerro perheen myöhemmistä vaiheista.  

Elsa Beckerin äiti Olga Beinroth 23.1.1863 – 3.11.1931 Kanneljärvi sai viisumin 

Latviaan 18.7.1929 – 19.7.1930. Hän oli tyttärensä perheen luona 9.11.1929 – 

5.5.1930 ja palasi sitten Suomeen. 

 

Kaikki lapset Rolf, Nina ja Dagmar konfirmoitiin Riian luterilaisessa seurakunnassa.  

Riiassa olo aikana Elsa ja Otto viettivät myös hopea hääjuhlaansa. 

Elsan äiti  Olga Beinroth kuoli Suomessa 3.11.1931 ja on haudattu Kanneljärven 

hautausmaalle. Passitiedoissa tai talokirjassa ei ole merkintää kävivätkö Beckerit 

Olgan hautajaisissa. Joka tapauksessa Olgan sisar Karolina Milhan osti siskolleen 

hautapaikan Kanneljärven hautausmaalta, Olga Beinrothin sisar Sally Karolina 

Charlotta Milhan kuoli 18.10.1939. Hänen hautajaisissaan Beckerit tuskin kävivät 

koska maasta poistuminen oli jo niin lähellä. Passeissa tai talokirjassa ei ole 

merkintöjä. 

Perhe matkusteli paljon Saksaan ja Viroon. Otto ja Rolf myös työasioissa ja koko 

perhe sukulaisia tapaamassa. Onpa passitiedoissa maininta myös Virosta lentäen 

tehty matka. 

 

Rolf meni naimisiin. Avioliitto ei kestänyt kauan. Liekö syynä ollut 

maailmanpoliittinen tilanne. Irina ja Rolf  lähtivät kuitenkin yhdessä Latviasta mutta 

Saksassa he olivat jo erillään. Rolfin sisarenpoika ei ollut tietoinen setänsä 

aiemmasta avioliitosta eikä tyttöserkustaan. 

Solmiessaan avioliittoa sodan aikana Dagmar kirjoittaa  itsestään ja Latvian ajastaan 

” Minä Dagmar Becker, kauppias Otto Beckerin ja hänen aviovaimonsa Elsen, 

os.Beinroth tytär. Olen syntynyt  perheen 4. lapsena Suomessa 29. huhtikuuta 

1921. 



Saman vuoden joulukuussa vanhempani muuttivat Latviaan, missä isäni toimi 

kauppiaana Latvian pääkaupungissa Riigassa. 

Vietin lapsuuteni vanhempieni luona yhdessä vanhemman veljeni ja sisareni 

kanssa. Vanhin sisareni kuoli tulirokon seurauksiin ennen syntymääni. 

Syyskuusta 1927 toukokuuhun 1934 kävin Riigassa saksalaista kansakoulua. 

Sen suorittamisen jälkeen menin saksalaiseen oppikouluun syksyllä 1934 

Riigassa.  Samana vuonna perustettiin saksalainen nuorisoryhmä johon myös 

minä liityin. Osallistuin koulutusleireille ja matkoille ja johdin myös itse yhtä 

ryhmää. 

Kesäkuussa 1939 suoritin ylioppilastutkinnon. Matkustelin edelleen Saksassa 

kunnes sota alkoi ja minun piti palata kotiin jossa tein kotitöitä. 

Kun Baltian saksalaisten muutto alkoi 1939, osallistuin muuttotoimintaan  

naapuriston johtajana. 

Joulukuussa 1939 vanhempani muuttivat Poseniin, missä isäni edelleen toimii 

kauppiaana.” 

 

Myös Nina solmi sodan aikana avioliiton ja kirjoittaa sisarensa tavoin 

” Vuodesta 1923 vuoteen 1929 kävin saksalaista kansakoulua Riigassa. Sen jälkeen 

kävin Riigan saksalaista valtion tyttöoppikoulua jossa suoritin vuonna 1934 

ylioppilastutkinnon. Sitten suoritin pikakirjoitus ja konekirjoituskurssin ja menin 

töihin isäni liikkeeseen, missä työskentelin siihen asti kunnes muutimme Saksaan 

joulukuussa 1939.” 
 

Lehtitiedot kertovat kuinka Otto möi pojalleen Rolfille yrityksensä. 

Sanomalehti: Rīts, nro 333 (02.12.1939). Notaarien ilmoitus: Otto Bekers (syntynyt 25.3.1879 

Pietarissa) on myynyt Rolfs Bekersille (syntynyt 26.8.1910 Dancigissa) yrityksensä "Otto Bekers" 

7500 latilla. Yrityksen toimiala: metallin ja teräksen edustajat. Yritys oli osoitteessa Monitu iela 

9. 

Hallituksen sanomalehdestä: Valdības Vēstnesis, nro 284 (14.12.1939). Riian 

aluetuomioistuimen kauppaosaston ilmoitus: Myyntisopimuksen mukaan "Oto Bekers" -yhtiön 

uusi omistaja on Rolfs Bekers (syntynyt 1910 Dancigissa (nykyisin Gdansk)), joka asuu Riiassa, 

Briana Street 20, asunto 12. 

Itseasiassa Rolf Becker oli kyllä syntynyt Pietarissa. Ehkä lehden virheellinen tieto johtui siitä, 

että Rolf opiskeli Danzigissa. 

 

 

 



Vuonna 1931 Elsa ja Otto Becker muutaman muun henkilön kanssa perustivat linja-auto 

yrityksen Transbus. Ajat olivat vaikeat ja työntekijöiden  lakkoilun johdosta yritys ajautui 

konkurssiin muutaman vuoden kuluttua. 

Otto Beckerin metalliteollisuus yritys jatkoi toimiaan kunnes Otto möi sen pojalleen Rolfille 

syksyllä 1939. 

Valdemare Iela 17 talokirjan mukaan talossa asui  vähän aikaa  Elsan  sukulaisia, 

Herzfeldejä sekä Elsan äiti ja äidin sisko. 

Elsa Beckerin äiti Olga Beinroth oli Leon Handmannin tytär. Handmannin sukuun kuuluneita 

henkilöitä asui Valdemare Iela 17 talokirjan mukaan samassa talossa Beckereiden kanssa 1930-

luvulla ainakin Wilhelm Herzfeldt s 16.4.1879 Pietarissa, Alice Herzfeld os Boety  s 7.1.1881 

Pietarissa ja lapset Leonard Herzfeld s 21.11.1917 Pietarissa ja Alexandra Herzfeld s 28.11.1914 

Pietarissa ja Rudolf Herzfeldt 1.10.1912 Pietarissa 

Samassa asunnossa Elsa ja Otto Beckerin kanssa asuivat Olga Beinroth s 23.1.1963 sekä Emilia 

Beinroth s. 29.6.1866 
 

Otto, Elsa, Nina-Margarita ja Dagmar lähtivät Riiasta 13/14.12.1939  M/S Levante 

nimisellä laivalla ja saapuivat Grimmeniin. 

Rolf, Irina ja tytär  lähtivät Latviasta helmikuun 13. päivänä vuonna 1941. Rolf asettui 

Hampuriin. Irinan ja tyttären seuraavista vaiheista ei ole  tietoa. Kuten aiemmin 

mainitsin Rolf Beckerin sisaren poika ei tiedä setänsä aiemmasta aivoliitosta eikä 

omasta serkustaan.  

 

 

 

 

 

 


