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Indkaldelse til stiftende generalforsamling
i

Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark
Onsdag den 11. februar 2004, kl. 19:00
Biblioteket, Danasvej 30 B, Frederiksberg
Dagsorden:
1. Velkomst og lidt om tankerne bag JGS-Danmark
2. Valg af dirigent
3. Vedtægter for JGS-Danmark
4. Budget for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Adgang for medlemmer, der har betalt kontingent for 2004.
HJERTELIG TAK TIL OLLY RITTERBAND FOR SELSKABETS LOGO
Motivet er udarbejdet af Olly Ritterband i anledning af Det Mosaiske Troessamfunds 300 års jubilæum. Motivet forestiller et jødisk stamtræ i Danmark, og det er
samtidig en hyldest til Danmark.
For 300 år siden var der få jødiske familier i landet; mange kom ad søvejen. De blev til flere,
og endnu flere kom til. De fleste blev, nogle vandrede videre.
I de lige linjer – grenene – ønsker jeg at udtrykke den jødiske mentalitet i Disasporaen, dvs.
landene uden for Israel; heri ligger generelt ønsket om – og samtidig et forsøg på – at leve et
retskaffent, moralsk liv, loyalt over for Danmark, og samtidig at bevare de jødiske traditioner.
De blå og hvide farver er identiske med de jødiske nationalfarver. Hvis man giver sig tid, kan
nogle af linierne sammensættes til en Davidsstjerne.
Olly Ritterband har velvilligt givet tilladelse til, at Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark
bruger dette smukke motiv som logo fremover, derfor sender vi vor varmeste tak til Olly
Ritterband!

JGS-NYT
 Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark

Indmeldelse kan ske på følgende måder:

Internet: www.jewishgen.org/jgs-denmark
e-mail: jgsdk_ep@hotmail.com

1. Via selskabets website http://www.jewishgen.org/jgsdenmark/ - ”Indmeldelse og kontingent”. Når websiden
er udfyldt vælger man ”Send”, hvorpå der kommer en
bekræftelse på at indmeldelsen er afsendt samt en
anvisning på, hvorledes man kan betale kontingentet.

Adresse:
Elsebeth Paikin
Kildevænget 37
2100 København Ø
tlf. 39 27 24 33
e-mail: elsebeth@paikin.dk
Girokonto: 10025877
Kontingent: 100 kr. årligt
Nyhedsbrev tilsendt pr. post: 20 kr. årligt
______________
Fotografisk, mekanisk eller anden form for
mangfoldiggørelse eller gengivelse af JGSNYT eller dele heraf er i henhold til
gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt
uden forudgående aftale med Jødisk
Genealogisk Selskab i Danmark.
______________
For uopfordret indsendt materiale påtager
JGS-NYTs redaktion sig intet ansvar.
______________
Initiativgruppen:
Dan Besjakov
Marianne Blegvad
Merete Christensen
Karsten Christensen
Allan Falk
Kirsten Gradel
Julie Fryd Johansen
Christian Kampen
Elsebeth Paikin
Leif Rosenstock
Samuel Rachlin
Majbrit Christiansen
Tom Brøndsted
______________
Redaktion og layout af dette nummer:
Elsebeth Paikin

2. Indmeldelsesblanket kan udskrives fra samme
webside og indsendes sammen med en check til
dækning af kontingentet til Elsebeth Paikin,
Kildevænget 37, 2100 København Ø.
3. Indmeldelsesblanket kan rekvireres ved henvendelse
til: Elsebeth Paikin tlf. 39 27 24 33
4. Indmeldelse kan ske på generalforsamlingen

Initiativgruppen foreslår et kontingentet på 100 kr.
Da nogle medlemmer bor i provinsen eller udlandet og
derfor har svært ved at komme til møderne, foreslår
Initiativgruppen at kontingentet sættes lavt, men at der
ved deltagelse i møderne opkræves en entré på 20 kr. af
medlemmer. Medlemmerne er velkomne til at tage
gæster med, gæster skal betale 40 kr. i entré. Derved
betaler kun de, som har mulighed for at komme, for
udgifter i forbindelse med møderne.
Udsendelse af nyhedsbreve/medlemsblade er dyrt pga.
af portoen. Da mange har Internet-forbindelse og e-mail
adresse planlægges nyhedsbrevene udsendt pr. e-mail.
Er der nogle, der ikke har e-mail, eller som ønsker
nyhedsbrevet tilsendt pr. post, vil de blive opkrævet et
beløb på: 20 kr. årligt udover kontingentet (4
nyhedsbreve af varierende omfang pr. år).
Disse forslag vil sammen med fastsættelse af kontingent
og vedtægterne blive forelagt på generalforsamlingen til
godkendelse.

Hvor finder jeg …?
Folketællingerne er et godt sted at begynde. Der er folketællinger fra 1787, 1801, 1834, 1840,
1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925 og derefter hver år
indtil 1970. Folketællingerne fra 1885 og 1895 dækker kun København.
På alle Statens Arkiver kan man se folketællinger fra hele landet indtil 1890 på mikrofiche. På Rigsarkivet
kan man se de nyere folketællinger på film. Nogle folketællinger findes på Dansk Demografisk

Database (se nederst side 7). I henhold til Arkivloven er folketællingerne til og med 1925 frit
tilgængelig, men man kan søge om at se dem, der er mindre end 75 år gamle.
Yderligere oplysninger om folketællingerne på:
http://www.sa.dk/sa/brugearkiver/kildetyper/folketaelling.htm
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Forslag til vedtægter for Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark
§ 1 Navn og hjemsted
a. Foreningens navn er Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark.
b. Foreningens hjemsted er København.
c. Foreningen er en selvstændig forening tilknyttet International Association of Jewish Genealogical
Societies (IAJGS).
§ 2 Formål
a. Foreningens formål er at øge og styrke interessen for jødisk slægtshistorie.
b. Foreningen samarbejder nationalt og internationalt med andre foreninger med tilsvarende formål.
§ 3 Medlemmer
a. Enhver, der har interesse i foreningens formål kan blive medlem.
b. Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 mdrs. varsel til regnskabsårets udgang. Medlemmer, der
trods påkrav er mere end 1 regnskabsår bagud med kontingent, slettes som medlemmer.
c. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforeningen med 2/3 majoritet af de repræsenterede
beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen.
§ 4 Bestyrelsen
a. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for
2 år ad gangen, således at 2 eller 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i
ulige år. Genvalg kan finde sted.
b. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden kan
kun sidde i 2 perioder i træk.
c. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer
begærer det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 7 dages
varsel.
d. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller
formandens stemme dobbelt, i hans forfald tæller næstformandens stemme dobbelt.
e. Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
f. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.
g. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, komitéer, arbejdsgrupper eller lignende med
medlemmer uden for bestyrelsens kreds. Disses formænd deltager i bestyrelsesmøderne med
taleret men uden stemmeret.
h. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for foreningen. I denne protokol indføres foreningens love
samt referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Protokollen kan føres som
løsbladsprotokol. Bestyrelsesreferater underskrives af de på bestyrelsesmødet tilstedeværende
medlemmer.
§ 5 Generalforsamlinger
a. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Danmark. Den ordinære årlige generalforsamling
afholdes i april eller maj måned.
b. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved
brev eller e-mail til samtlige medlemmer, indeholdende dagsordenen for generalforsamlingen.
c. Årsrapporten (regnskabet) kan rekvireres fra formanden dog tidligst 8 dage forud for den ordinære
generalforsamlings afholdelse.
d. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling
være indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts.
e. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder mødet og afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Såfremt det ønskes af
mindst 3 medlemmer, skal der afholdes skriftlig afstemning.
f. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5) Beslutning om kontingentets størrelse for det kommende år.
6) Evt. forslag
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.
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g. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er
repræsenteret. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre
andet følger af nærværende vedtægt.
h. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i forhandlingsprotokollen,
der underskrives af dirigenten og formanden
i. Referat af det på generalforsamlingen passerede udsendes til medlemmerne pr.
e-mail eller post (evt. i et nyhedsbrev) senest én måned efter generalforsamlingen.
§ 6 Ekstraordinære generalforsamlinger
a. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes
inden 14 dage, når det forlanges af mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden.
b. De på de ekstraordinære generalforsamlinger behandlede anliggender afgøres med simpel
stemmeflerhed uanset fremmøde med mindre andet er bestemt i vedtægterne.
§ 7 Stemmeret
a. Ethvert medlem, der senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse har indbetalt forrige
års kontingent, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen med stemmeret.
b. Ethvert medlem har 1 stemme.
c. Et stemmeberettiget medlem kan give fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan dog højst
afgive 2 stemmer ved fuldmagter udover sin egen stemme.
§ 8 Regnskab
a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
b. Bestyrelsen skal hvert år aflægge årsrapport over foreningens formue samt dens indtægter og
udgifter.
c. Den årlige årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
§ 9 Tegningsret
a. Foreningen tegnes af formand eller kasserer samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
b. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
§ 10 Vedtægtsændringer og Opløsning
a. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning
udkræves, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen
vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmer.
b. Vedtages beslutningen med 2/3 af de repræsenterede medlemmer, men er ikke 2/3 af foreningens
medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, kan beslutningen dog vedtages på en ny
ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes særskilt indenfor 14 dage efter den første
generalforsamlings afholdelse, såfremt den pågældende beslutning på den ekstraordinære
generalforsamling vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens
aktiver.

Send spørgsmål eller et par ord om de problemer, du ønsker hjælp til!
Eller svar på andres spørgsmål!
Send forslag til emner for møder eller foredrag!
Skriv om de gode oplevelser…
Send gode råd….
Send fotos….

~
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Forslag til budget for 2004
Pr. 8. februar har der indmeldt sig 45 medlemmer, heraf 33 enkeltpersoner, 5 par og 1
studerende. Heraf har 21 betalt. Den geografiske fordeling er 1 fra Nordjylland, 4 fra
Sønderjylland, 4 fra Fyn, 21 fra Storkøbenhavn, 2 fra Sverige, 1 fra Canada og 1 fra Israel.
BUDGET FOR JGS-DANMARK 2004
INDTÆGTER
Kontingenter (33 à 100 kr.)
Kontingent, par (5 à 150 kr.)
Kontingent, studerende
KONTINGENTER I ALT

3.100
900
50
4.100

Renter

0

Diverse indtægter

0

Indtægter i forb. med møder (25 delt. à 20 kr. ved 4 møder)
Refusion ved uds. af nyhedsbreve
INDTÆGTER I ALT

2.000
0
6.050

UDGIFTER
MEDLEMSMØDER
Leje af lokale 4 ordinære møder

1500

Honorarer m.v.

800

Udgifter i forb. Medlemsmøder

700

UDGIFTER I FORB MED MØDER

3.000

NYHEDSBREVE UDSENDT PR. POST
Porto

?

Tryk m.m.

?

Diverse

?

Refusion af udg. til nyhedsbreve (sv.t. udgifterne)

?

UDGIFTER VED UDS AF NYHEDSBREVE

0

ADMINISTRATION
Kontorartikler m.v.
Gebyrer
Bestyrelsesmøder
Website

1000
250
0
1000

Diverse administration

250

Porto

250

UDGIFTER TIL ADMINISTRATION

2.750

Diverse udgifter

100

Kontingent til IAJGS

200

UDGIFTER I ALT

6.050
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Først og fremmest er der planlagt følgende møder for foråret igen på

Biblioteket, Danasvej 30 B, Frederiksberg
15. marts 2004
kl. 19:00

Dan Besjakov:

”Familien Besjakov – Fra Velikie Luki til København”
En historie om hungersnød, tuberkulose, jødeforfølgelse, krig, flugt, jiddishkeit og
hårdt arbejde, men ikke mindst om overlevelse og ægte familiesammenhold.
Den 17. oktober 1905 bliver flere jøder dræbt under en pogrom i Velikie Luki, det
bliver starten på historien om de tre ashkenazi brødre Leibe, Aron og David
Besjakov, der udvandrer fra deres russiske fødeegn (Velikie Luki) og ankommer til et
helt fremmed land og kultur, nemlig Landskrona i Sverige.
Eventyreren David har dog hurtigt udlængsel og fortsætter alene til København i
1906 for at prøve lykken der. Han opdager, at man her kan tjene langt flere penge
ved at sy danske soldateruniformer end i Landskrona og dermed spare hurtigere op,
så resten af familien kan skaffes ud af Rusland og væk fra elendigheden.
De tre brødre slår sig herefter permanent ned i København i 1907 og arbejder dag
og nat ved symaskinerne. Først ankommer deres lillebror Zalmen (Salamon) og
herefter i 1914 den yngste, lillesøsteren Sara. Deres mor (Thirle) rejser først til
København i 1922, da hun som 65-årig er blevet enke.
Familien, der i dag er 5. generation, har således boet i Danmark i næsten 100 år.
Lær lidt om familien Besjakov, men få samtidigt et indblik i
hvordan man selv kommer i gang med dansk-jødisk slægtsforskning.

Et historisk sjældent foto - Sceneinstruktør Sam Besekow (1911-2001) bruger
sin velkendte og altid uimodståelige charme overfor tysk politi i 1930'ernes Berlin.

19. april 2004
kl. 19:00

Seminar / workshop:
En aften, hvor vi kan lære hinanden at kende, diskutere problemer og udveksle
erfaringer og søge hjælp i opslagsbøger, kort m.m.
Vi kan dele os op i grupper, hvor vi finder sammen om fx forskning i specielle
områder eller navne. Fx Polen, Letland-Belarus, Tyskland; der kan også være en
gruppe for begyndere, der har brug for generelle oplysninger; eller andet som der
måtte være interesse for.
Er der nogen, der har lyst til at komme med oplæg og fortælle om deres forskning og
de problemer, de måtte være stødt på?
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JGS-Danmark planlægger – afhængigt af tilmeldinger og opbakning at afholde – at afholde
møder ca. 6 gange om året: 4 ordinære møder og 2 specialarrangementer.
De 4 ordinære møder kan være foredrag om:
Slægtsforskningens grundbegreber og midler med speciel fokus på jødisk slægtsforskning.
Hvor finder jeg … ? (Oplysning om folketællinger, borgerskabs-protokoller, indvandring m.v.).
Hvor finder jeg oplysninger om immigranterne i deres shtetls i Østeuropa?
Mosaisk Troessamfunds arkiv på Rigsarkivet.
Hvor finder jeg oplysninger om ofre for eller overlevende efter Holocaust?
Hvad kan oplysninger fra begravelsespladser bruges til?
Geografi og jødisk slægtshistorie – grænserne ligger ikke fast, så en by kan meget vel have
befundet sig i både Polen, Litauen, Hviderusland, Ukraine på forskellige tidspunkter.
Om at skrive en slægtsbog.
Om at bruge computer – fordel ved at anvende genealogiprogrammer.
Internettet som genvej og hjælpemiddel – vejledning i brugen af de mange databaser på
Internettet (ikke mindst JewishGen’s tusindvis af databaser).
Disse ordinære møder kan også udformes som ”spørgetimer”, hvor der bliver tid til at udveksle
erfaringer og/eller spørge ”eksperterne”.
Særarrangementerne
kan for eksempel være besøg på og introduktion til forskellige arkiver og de derværende arkivalier
af interesse for jødisk genealogi.

FOR AT KUNNE TILRETTELÆGGE MØDER OG FOREDRAG BEDST MULIGT
ER DET VIGTIGT, AT MEDLEMMERNE FORTÆLLER OM DERES ØNSKER OG BEHOV!

¤

¤

På Dansk Demografisk Database http://ddd.dda.dk findes flere online-søgbare databaser:
Folketællingerne – 1801 og 1845 er færdig indtastede for hele landet og man kan dér frit
søge efter sine forfædre. 1787-folketællingen er næsten færdig og 1803-folketællingen fra
Slesvig-Holsten er godt på vej.
Man kan samme sted søge i Immigrantmuseets (http://www.immigrantmuseet.dk/) databaser
over de personer, der fik Indfødsret i perioden indtil 1960, eller som blev udvist af landet i
perioden 1875-1919.
Dér finder man også Udvandrerarkivets databaser over de 394.000, der i perioden 18691908 udvandrede fra Danmark. (Udvandrerarkivets website: http://www.emiarch.dk)
Og der er en oversigt over – og en søgbar database over – Dannebrogsmænd.
Alle disse er en uvurderlig hjælp – men HUSK det er kun en hjælp!
Der er risiko for mange læse- og skrivefejl når kilder bliver transskriberet!
Har man fundet en oplysning af interesse, skal man altid checke originalkilden!
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MEDLEMSLISTE PR. 15. januar 2004 – med de oplysninger der er indsendt pr. 15. januar 2004.
kun for medlemmer – må ikke videregives til andre!
Besjakov, Dan
Lille Strandvej 26, 5. tv, 2900 Hellerup
Tlf / fax: 39 40 02 05 / 39 40 02 05 - besjakov@private.dk
Navne: Besjakov, Seiden, Jakubowitz, Lilienthal, Prudinsky
Steder: Velikie Luki, Toropetz, Nevel (Rusland), Wien
(Østrig), Krakow (Polen), Stockholm (Sverige), København
(Danmark)
Genealogiprogram: WinFamily 6.0
Bing, Erik Henriques
Islands Brygge 23, 1. tv., 2300 Kbh. S
Tlf: 32 57 17 37 - Bing@minpost.dk
Navne: Bing, Henriques, Melchior, Bendix, Simonsen, Weil,
Frstenberg, Warburg
Steder: Damark og Sverige
Spec. Interesser: Oversete personer i kendte slægter
Blegvad, Marianne
Peder Hvitfeldts Stræde 14, 3. th., 1173 Kbh. K
33 12 65 71 - mblegvad@tiscali.dk
Navne: Salzman, Laski
Steder: Warszawa

Fabricius, Annette
Havnevej 10, Lundeborg, 5874 Hesselager
Tlf: 62 25 30 21 - annotto@post8.tele.dk
Navne: Bauer, Gelin, Mendelsohn (fra Hamburg)
Genealogiprogram: BK
Goldin, Pelle Ilja
Ordrupvej 98 E 4. th.., 2920 Charlottenlund
Tlff: 39 63 15 77 - pellegoldin@get2net.dk
Navne: Goldin, Pelec, Laiserovitz, Doglopolski
Steder: Riga (Letland), Rusland, Polen,
Gradel, Kirsten
Humlevænget 5, 5800 Nyborg
Tlf: 65 31 05 70 - kmgradel@dadlnet.dk
Navne: Gradel, Prashner, Prasznycer
Steder: Lublin, Plock, Kolo (Polen)
Genealogiprogram: Reunion
Spec. Interesser: Polen: Lublin, Zamosc ouezd, Plock

Brøndsted, Jan
Hellerupgårdsvej 3, 2900 Hellerup
jan.broendsted@get2net.dk
Navne: Stern, Levi, Levy
Steder: Rumænien, Rusland, Danmark

Hirschfeld, Erik
Hedåkersvägen 29D, SE-21764 Malmø, Sverige
Tlf /fax: 46-40 23 74 35 / 46-40 23 74 35 erik.hirschfeld@comhem.se
Navne: Feitelberg, Olschanski, Koritzinsky med dansk
tilknytning
Genealogiprogram: DISGEN
Spec. Interesser: Krakows tidliga jødiske befolkning

Carstens, Merete
Folehaven 77, 1. tv., 2500 Valby
Tlf: 36 16 33 17 - merete.carstens@mail.dk
Navne: Ree, Hartvig og Levinsen
Steder: Fredericia

Laage-Petersen, Kirsten
Slotsherrensvej 30, 2720 Vanløse
Tlf: 26 85 75 58 - laage@c.dk
Navne: Levin, Levinsohn, Hirsch
Steder: Altona, Danzig

Chernia, Ruth
81 Withrow Avenue
M4K 1C8 Toronto, Ontario, Canada
Tlf / fax: 416-466-0164 / 416-466-3835
rchernia@sympatico.ca
Navne: Tschernia, Kugleman
Steder: Genichesk, Feodosia (Ukraine)
Genealogiprogram: Reunion

Merklin, Bente
Aldershvilevej 121 A, 2880 Bagsværd
Tlf: 44 98 80 98 - bmerklin@danbbs.dk
Navne: Merklin
Steder: Polotsk (Belarus)
Genealogiprogram: Ancestral Quest

Christensen, Annelise
H. P. Hanssens gade 3, 3., -33, 6200 Aabenraa
Tlf: 73 62 46 22 - annelise@mail.tdcadsl.dk
Navne: Levin og Meyer
Steder: København, Fredericia
Genealogiprogram: BK, WinKip
Christensen, Merete Næsbye
Peblinge Dossering 16 st. th., 2200 Kbh. N
Tlf: 35 34 98 28 - merete.naesbye@christensen.mail.dk
Navne: Feldmann, Weel
Steder: Danmark
Christiansen, Majbritt
Professorsgatan 6 A, 172, SE-215 53 Malmø, Sverige
Tlf: 46-40 94 19 51 - diddens@lurrenz.com
Navne: Kleisdorff, Dessauer, Ballin
Steder: Danmark, Tyskland
Ekner, Lisbeth
Malmmosevej 35, 2840 Holte
Tlf / fax: 45 42 49 11/ 45 46 10 05 - lis@ekner.dk
Navne: Edelstein, Dux, Meyerhof
Steder: Hildesheim, Lübeck (Tyskland)

Mulvad, Søren
Varming Vesterby 9, 6760 Ribe
Tlf. 75 44 11 77 - sergeiradonetskij@yahoo.com
Navne: Edelberg
Steder: vistnok fra Polen eller Rusland
Paikin, Elsebeth
Kildevænget 37, 2100 Kbh. Ø
Tlf. / fax: 39 27 24 33 / 39 27 24 33 - elsebeth@paikin.dk
Navne: Paikin, Hamerow, Kwiatkowsky
Steder: Letland, Lituaen, Belarus, Ukraine
Genealogiprogram: TMG, FTM, DTF, Ged4Web, Web-to-Excel
Spec. Interesser: Jødisk ind- og udvandring til/fra Danmark
ca. 1880-1920
Schwarz, Miriam
Rechov Chedva 6, IL-36148 Herzlia, Israel
Tlf: 99 55 89 89 - mischwrz@netvision.net.il
Navne: Cohn, Bernth, Wedel, Salomon, Katz, Izikowitz, Bik,
Sachs
Steder: Slagelse, Danmark, Letland
Schwey, Linda
Herman Triers Plads 4, 2.tv., 1631 Kbh. V
Tlf. / fax: 35 37 72 11 / 35 36 72 12 - linda@sptrevision.dk
Navne: Schwey

Steder: Daugavpils, Letland

