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En ny sæson begynder 
Af Merete Næsbye Christensen 

 
 
Sommeren 2004 er forbi. Mange har beklaget den manglende sol og den megen regn. 
Mon ikke mange derfor har benyttet regnvejrsdagene til at få forsket lidt i slægten ? 
Intet er så galt, at det ikke er godt for noget!  
 
Nu kommer efterårsdagene , og nu er det tid til at mødes i Jødisk Genealogisk Selskab. 
 
Husk allerede:  
 

TIRSDAG DEN 31. AUGUST på DANASVEJ 30 B KL.19.00 
 
Bestyrelsen har planlagt en række aktiviteter i efteråret (se nedenfor), mens en planlagt 
tur til Fredericia er udskudt til foråret. I stedet bliver der mulighed for et besøg i  
 

Møllegade 12, på den gamle jødiske begravelsesplads. 
 

Omvisningen finder sted : 
SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 13.00. 

 
Der er endnu pladser. Vi kan med fordel være en 20 personer. Hvis man leder efter 
bestemte personer, kan det være en idé at maile til merete.naesbye@christensen.mail.dk 
med oplysning om navnet. Der er ingen garanti for at vi kan finde personen. Måske er der 
heller ikke længere nogen sten, men med selv et kort varsel er det nemmere at gøre 
studier på forhånd for omviseren. 
 
Nedenfor kan man læse om nyttig slægtslitteratur. 
 
Vi bringer i de kommende numre af nyhedsbrevet flere anmeldelser af de nyeste bøger. 
Man er meget velkommen til at skrive til os og fortælle om positive/negative erfaringer 
med disse bøger. 
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GEORG SIMON  
 

EN NESTOR INDENFOR DANSK GENEALOGI 
 

 
 

Georg Simon, som vil komme til vort selskab den 22. november i år, har nylig rundet de 
80, men er "still going strong" i sit arbejde med både almen og specifik jødisk genealogi. 
 
Georg Simon fødtes i Chemnitz i Sachsen og kom som 15-årig til Danmark. Han kunne 
være kommet som landmand til det daværende Palæstina, men forblev i Danmark. 
Hjemkommen fra Sverige blev han elektriker, siden student og cand.mag. i historie og 
tysk. I en række år arbejdede Georg Simon på Rigsarkivet, og fra dette virke kender 
mange ham for hans engagerede undervisning i arkivbenyttelse og for hans fremragende 
bog om gotisk skrift. Det er nok ikke for meget sagt, at han har opdraget flere 
generationer af danskere til at forstå de håndskrevne arkivalier på landets arkiver. 
 
I 1972 blev Georg Simon lektor på Danmarks Biblioteksskole, hvor han underviste, til han 
gik på pension i 1991. 
 
Georg Simon har været aktiv på bestyrelsesplan eller som grundlægger af mange 
genealogisk og lokalhistorisk orienterede selskaber: Slægtshistorisk Forening for 
Storkøbenhavn, Samfund for Dansk Genealogi og Personalhistorie, Selskabet for Dansk 
Jødisk Historie og Sokkelund Herreds Genealogiske Forening for at nævne nogle stykker. 
Et andet selskab, der har - så vidt jeg har erfaret  - en særlig plads i hans hjerte, er 
Præmieselskabet for den jødiske Ungdoms Anbringelse til Kunster og Haandværk . 
 

 

I forbindelse med 200-årsjubilæet i 1993 udsendte 
han en fin lille bog i 1999 om dette epokegørende 
selskab. Det fortjener at blive kendt i vide kredse, da 
det er et vidnesbyrd om, at aktiv hjælp til at integrere 
minoriteter i samfundslivet, kan få succes med den 
fornødne opbakning fra både minoriteten og 
majoriteten. Det sene 1700-tals og det tidlige 1800-
tals fremsynede mænd  - såvel jøder som kristne - 
indså dette. 
 
Selskabet trives i bedste velgående. Allan Falk fra 
JGS-Danmarks bestyrelse er også aktiv heri. Vi kunne 
måske opfordre dem begge til at fortælle herom - evt. i 
et samarbejde med Selskabet for Dansk Jødisk 
Historie. 

 
I første omgang glæder vi os til at lade Georg Simon øse af sin store viden om jødiske 
genealogi den 22. november 2004. 
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JGS-NYT 
 Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark 
 
Website: www.jewishgen.org/jgs-denmark 
e-mail:    jgsdk_ep@hotmail.com 
 
Bestyrelse: 
Formand: Elsebeth Paikin 
  Kildevænget 37 
  2100 København Ø 
  tlf. 39 27 24 33 
  e-mail: elsebeth@paikin.dk 
Næstformand: Marianne Blegvad 
Sekretær: Majbrit Christiansen 
Kasserer: Allan Falk 
Redaktør: Merete Næsbye Christensen 
  Peblinge Dossering 16, st. th. 
  2200 København N. 
  Tlf. 35 34 98 28 
  e.mail:merete.naesbye@christensen.mail.dk 
Lis Ekner 
Julie Fryd Johansen 
 
Bibliotekar: Merete Carstens 
 
Bankkonto: Danske Bank 4330 876 263 
Kontingent: 100 kr. årligt 
Nyhedsbrev tilsendt pr. post: 20 kr. årligt 
 

______________ 
 
Fotografisk, mekanisk eller anden form for 
mangfoldiggørelse eller gengivelse af JGS-NYT 
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. 

______________ 
 
 
Redaktør: Merete Næsbye Christensen  
Layout:     Elsebeth Paikin 
 

Indmeldelse kan ske på følgende måder: 
 
1. Via selskabets website  
    http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/   
    ”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. 

 
2. Indmeldelsesblanket kan udskrives fra samme 

webside og indsendes sammen med en check til 
dækning af kontingentet til kassereren: 
Allan Falk, Svanevænget 4, 2.tv., 2100 København Ø.  

 
3. Indmeldelsesblanket kan rekvireres ved henvendelse 

til formanden. 
 
4. Indmeldelse kan også ske ved møderne. 
 
 
Årskontingent (2004) for:   Kroner:   
én person:     100   
par (samme adresse):      150   
studerende:         50   
 
 
Entré ved ordinære møder:  
Medlemmer      20 .  
Gæster       40  
 
 
JGS-NYT med posten: 
Ønskes JGS-NYT tilsendt pr. ordinær post vil der blive 
opkrævet et beløb på 20 kr. årligt udover kontingentet 
(for 4 nyhedsbreve af varierende omfang pr. år). 
 

 
Næste års konference: 

 
25. IAGJS International Conference on Jewish Genealogy 

10. – 15. juli 2005  
i  

Las Vegas, Nevada, USA 
 

Foreløbigt website med oplysninger: 
http://www.jgssn.org 

 
FOR AT KUNNE TILRETTELÆGGE MØDER OG FOREDRAG BEDST MULIGT  

er det vigtigt, at medlemmerne fortæller om deres ønsker og behov! 
Så skriv – eller ring! 
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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 fotos…. 

______________________________________________________________________________ 
Efterlysning: 
 
LEIDESDORF / LEIDERSDORFF  
 
Gary Mitchell Palgon, Atlanta, Georgia, USA, har de sidste ca. 35 år efterforsket LEIDERSDORFF-familien, 
og har indtil nu fundet flere en 4.500 familiemedlemmer over hele verden, og forfædrene tilbage til midten af 
1600-tallet. Han beder om hjælp med oplysninger om følgende, som han fandt i Jul. Margolinskys ”Jødiske 
Dødsfald i Danmark 1693-1976”:  
  
           Aron Moses Leidesdorf (d. 1747)      David Samuel Leidesdorf, fra Altona (d. 1793) 
           Elchana Leidesdorf, barn (d. 1744)      Moses Nathan Leidesdorf, fra Stockholm (d. 1826) 
 
Sidstnævnte har jeg fundet i Mosaisk Troessamfunds protokoller over døde:  Han døde 21. februar 1826, 72 
år gammel, han var (..?..) handelsmand og døde (sandsynligvis på sin bopæl?) Lille Helliggeiststrædet Nr. 64 
(eller 164), København. Der står ikke noget om, at han skulle være fra Stockholm – den oplysning må 
Margolinsky således have fra en anden kilde. Det kan være, at David Samuel kan findes I begravelses-
protokollen (nr. 510 I Mosaisk Troessamfunds Arkiv, Rigsarkivet), der dækker årene1771-1871. Men de to 
førstnævnte vil være noget vanskeligere at opspore.  
 
Vi finder Leidesdorff’er I forskellige kilder: Josef Fischer: ”Simon Isak Kalkar og Hans Slægt” København 
(1917); ”Abraham Meyers stamtavle”; Tidsskrift for Jødisk Historie og Litteratur (1917-1919): ”Joel Levin 
Nathansons Optegnelser om Familien Hausen m.m. ” af Josef Fischer; ”Forgotten Fragments of the History of 
an Old Jewish Family” af Louis & Henry Fraenkel København (1975); ”Familien Philipsen i Pilestræde” af 
Josef Fischer, (1920-21); Martin Schwarz Lausten ”Oplysning i kirke og synagoge” (2002) og i Mosaisk 
Troessamfunds ministerialprotokoller samt Dansk Demografisk Database (~ folketællingerne).  
 
En Nathan Mendel Leidesdorff fra Altona gift med Jochebed Hildesheim har en del efterkommere i  
Danmark (bl.a. var han Brandes brødrenes tip-tip-tip-oldefar) og Sverige.  
 
Et problem, der ikke gør det lettere, er at medlemmer af Leidersdorff-familien eller -familierne ifl. Margolinsky 
kendtes under andre efternavne:  MENDEL – NATHAN – NATHAN DAVID – NATHANSON – RAPHAEL. 
 
Det kunne i øvrigt se ud til, at nogle efterkommere har forladt jødedommen – eller også drejer det sig om 
forskellige familier. Men i Anders Uhrskov ”Hotel Leidersdorff I Hillerød 1878-1953” fortælles om stifteren 
Aksel Valdemar Leidersdorff, at hans forfædre var jødiske og der gengives en familie-overlevering om en 
bankier i Hamborg omkring år 1800, der hed Nathan, der lånte penge til Gustav IV, blev adlet og fik navnet 
Leidersdorff – men pengene så han aldrig noget til og døde som en fattig mand…. Aksel Valdemar er født 
Utterslev 23. februar 1831, hans far – en søn af bankieren – var en guldsmed, der slog sig ned I Fredensborg-
Asminderød, og Aksel blev gift med Caroline Svendsen I Fredensborg. Aksel findes ikke begravet på en 
jødisk begravelsesplads.  
 
Gary Palgon har også fundet en Alexander Nathan Leidersdorf født 1755 I Hannover og død 22. marts 1801 I 
København og begravet på en ikke-jødisk kirkegård. Han var gift med Göthilda Magnus, Elias Magnus' datter, 
født 1764. Alexander og Göthildas børn blev døbt 21. september 1790. …. 
 
Hvorledes er de forskellige LEIDERSDORFF’er i familie? Det er det svære spørgsmål! 
Alle oplysninger modtages med tak! 
 

Elsebeth Paikin  
                       



 
Tirsdag  

31. aug. 2004  

 19.00 

 
Introduktion til JewishGen www.jewishgen.org med de mange millioner af oplysninger i 
forskellige databaser - herunder også Jewish Records Indexing-Poland (JRI-Pl) en 
database med 2,4 millioner oplysninger om jødiske navne (fødsel, vielse, død, m.m.) - 
vigtigt for alle der søger deres polske rødder.  
 
Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Entré: Medlemmer: 20 kr. - Gæster: 40 kr. 
Tilmelding: elsbeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 
 

Søndag  

12. sept. 2004 

  13.00 

Rundvisning på Møllegade  
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. 
 
Sted: Møllegade 12, 2200 København N 
Deltagergebyr: Medlemmer: 20 kr.   
BEGRÆNSET DELTAGERANTAL! 
Tilmelding: elsbeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 
 

Onsdag  

20. okt. 2004 

  19.00 

Samarbejds- og Kontaktaften 
Denne aften vil vi lave et helt specielt arrangement, hvor vore medlemmer selv skal 
medvirke og vise, hvordan de har ordnet deres egen slægtsforskning, med data, 
billedmateriale og andre spændende ting. Her kan du møde og snakke med andre 
slægtsforskere, som måske arbejder med de samme ting som du. Har du nogle gamle 
fotografier eller interessante gamle ting, eventuelt fra din slægt, som du vil vise andre af 
vore medlemmer, kan de medbringes denne aften. Mød op og tag dine venner med. 
Håndbøger, bærbare computere med databaser m.v. og andre hjælpemidler vil være til 
rådighed. 
 
Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Entré: Medlemmer: 20 kr. - Gæster: 40 kr. 
Tilmelding: elsbeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 
 

Mandag  

22. nov. 2004 

  19.00 

Georg Simon om jødisk slægtsforskning 
Georg Simon vil denne aften øse af sin store erfaring med slægtsforskning i Danmark og 
med arbejdet på arkiverne – naturligvis med speciel fokus på jødisk slægtsforskning. 
 
Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Entré: Medlemmer: 20 kr. - Gæster: 40 kr. 
Tilmelding: elsbeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 
 

Torsdag  

26. dec. 2004 

  19.00 

En aften om: 
1. Slægtsforskningsprogrammer 
2. Internettets uanede muligheder 
Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Entré: Medlemmer: 20 kr. - Gæster: 40 kr. 
Tilmelding: elsbeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33 
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____________________________________________________________________ 

Boganmeldelse:  

”På gennemrejse – en fortælling om jøderne i Randers…” 
af Henning Hall 

Henning Halls bog »På gennemrejse - en fortælling om jøderne i Randers« er et meget smukt 
eksempel på, hvorledes lokalhistorie og slægtshistorie kan forenes. Inspirerende og forbilledlig. 
Fra midten af 1700-talet begyndte jøder at flytte til Randers bl.a. fra Fredericia og fra Nordtyskland.  
I de næste 150 år var Randers den vigtigste jødiske by i Danmark bortset fra København. 
Henning Hall er pastor emeritus i Randers med et stort lokalhistorisk forfatterskab bag sig.  
”På gennemrejse …” er skrevet i et levende og smukt sprog, så man læser den som en roman, 
endskønt den bygger på et stort kendskab til kilderne. På en elegant og inspirerende måde er den 
store verdenshistorie flettet ind i Randers lokalhistorie og de jødiske familiehistorier. Gennem 
medgang og modgang følger vi de jødiske familier i Randers (Wulff, Rée, Hartvig, Oppenheim, 
Heinemann, Levin og mange flere – der er vist ikke glemt nogen! Heller ikke de mindre heldige…).  
Bogen er forsynet med noter og et omfattende register over de nævnte personer. 
Den kan stærkt anbefales og den er uomgængelig læsning for enhver med rødder i Randers! 
Bogen kan købes hos: 
 Randers Amts Historiske Samfund 
 Helligåndshuset,  
 Erik Menveds Plads 1,  
 8900 Randers   
 e-mail: hist.sam_randers@mail.dk  
 website: www.historisk-randers.dk  
Kontoret er åben hver tirsdag kl. 15-17, bortset fra skoleferier: Tlf. 86 43 02 11 

Elsebeth Paikin 
______________________________________________________________________________ 

LITTERATUR / HÅNDBØGER OM SLÆGTSFORSKNING I DANMARK 
 
Følgende bøger kan anbefales alle – også selv om de ikke specielt er om jødisk slægtsforskning. Måske er 
nogle af titlerne udsolgt fra forlaget, men i så fald kan de fås på biblioteket. 
 

Worsøe, Hans H. ”Håndbog i slægtshistorie” 4. udg.. Politiken, Kbh., 2003. [Omslagstitel: Politikens håndbog 
i slægtshistorie]. 

Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen: ”Find din slægt - og gør den levende: håndbog i 
slægtshistorie”. Bonderosen , Århus, 2003.  

Prange, Knud ”Lokal historie: en håndbog” Dansk Historisk Håndbogsforlag, Kbh., 1989.  

Jensen, Charlotte S. H. (f. 1961): ”På sporet af slægten: arbejdsbog til slægtsforskning” Landsarkivet for 
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, Kbh., 2002.  (se også http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi) 

Simon, Georg: ”Gotisk skrift: læsning af slægts- og lokalhistoriske” kilder. 2. udg., 1992. 2. oplag, 1998. 175 
sider, illustreret. Forlag: Danmarks Biblioteksskole.  

Jensen, Henning, f. 1941: ”Gotisk skrift : læsebog for begyndere og lidt øvede”. 1990. 147 sider, illustreret. 
Forlag: Dansk Historisk Håndbogsforlag 
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Jewish Records Indexing-Poland (JRI-Pl) 
Af: Kirsten Gradel, Arkivkoordinator for Zamosc PSA projektet, JRI-Pl 

I modsætning til hvad de fleste tror indeholder de Polske Stats Arkiver (PSA) en bemærkelsesværdig samling 
af Jødiske registre. JRI-Pl´s formål er at gøre primært disse registre men også hvad der ellers eksisterer af 
genealogisk værdifuldt materiale tilgængeligt via Internettet, kvit og frit for alle. 

For familie-historikere med polske rødder er JRI-Pl databasen umulig at komme uden om. 

JRI-Pl startede for godt 11 år siden under navnet REIPP (Russian-Era Indexing Poland Project). 3 ildsjæle 
fandt sammen og 1996 blev en database med 50,000 navne fra Lomza regionen publiceret på JewishGen’s 
website. 

Projektet er siden vokset enormt, navnet ændret til Jewish Records Indexing-Poland (JRI-Pl) og en egentlig, 
selvstændig organisation er opbygget. Mange, mange frivillige hjælpere har meldt sig under fanerne, dels som 
indexere, dels som organisatorer, fund-raisere o.s.v. Udviklingen i Internet-adgang og -søgemuligheder har 
åbnet for nye muligheder og i dag indeholder databasen 2,4 mill. navne! 

Databasen bygger på 3 primære kilder: 

1.  LDS microfilm af Jødiske registre i PSA – LDS projektet.  

I store træk har Mormonerne (LDS=Latter Day Saints)  filmet årene 1810-65 – i visse områder op til 1890 – og 
samlingen består af 2000 film fra mere end 570 byer, ca. 4,5 mill navne. Filmene kan lejes (kr.35/film/3 mdr.) 
og studeres i nærmeste Familie Historiske Centre (Mormonkirken) over hele det meste af verden. 

2.  Polske Stats Arkiver direkte – PSA projektet..    

JRI-Pl indgik 1997 en aftale med PSA om at indeksere registre ikke filmede af Mormonerne. Disse registre 
dækker i store træk årene 1865/1890 til 1903 idet registrene først er offentlig tilgængelige efter 100 år. 
Registre fra 1904-39/40 opbevares i de lokale By-registre hvor der ikke er offentlig adgang og overføres til 
PSA når yngste indførsel i et bind er 100 år. 

I 2000 udvidedes projektet til at inkludere indeksering af mere end 1 mill. dokumenter fra 86 byer i østre del af 
Galicien, der var polsk i mellemkrigsåren men nu er del af Ukraine. Disse registre blev overgivet den polske 
stat da de vedrørte polske borgere og de opbevares nu i AGAD arkivet i Warszawa.  

3. Andre kilder. 

Begravelsespladser, BMD (fødsels-ægteskab-død) bekendgørelser i aviser, pas-ansøgninger, 
retsmeddelelser, 1929 Polish Business Directory (inkluderer regioner nu del af Litauen, Belarus, Ukraine. Et 
by-index har links til grafiske billeder (PDF) af de individuelle sider). 

Hvordan organiseres arbejdet med denne database? 
LDS-projektet: En eller flere frivillige med interesse i en by danner et shtetl CO-OP og meddeler JRI-Pl at de 
påtager sig at indeksere LDS filmene for den pågældende by. Der er varierende men ofte beskedne udgifter 
hertil (leje af film, fotokopiering, forsendelse o.l.) som CO-OP påtager sig. Efterhånden som arbejdet skrider 
frem doneres arbejdet til JRI-Pl der checker kvaliteten, meddeler ønsker om rettelser o.l. og når alt er i orden 
tilføjes arbejdet JRI-Pl databasen on-line. 

På JRI-Pl’s web-side er der en liste over alle CO-OPs, både færdige og igangværende projecter. 

PSA projektet: Indeksering foregår på et ”Arkiv efter Arkiv” grundlag. Index-sider fra alle tilgængelige ufilmede 
år fra alle byer i arkivets område købes fra PSA og translitereres/indexeres af professionelle arkivarer i 
Warszawa (disse år er stort set alle på Russisk/Cyrillisk og ikke mange frivillige er i stand til at læse dem). En 
person med interesse i det pågældende arkiv område – kan dække fra 3-4 op til 85 byer – udpeges som 
”Arkiv Coordinator”. Første job er at lave en opgørelse over hvad Mormonerne har filmet fra byerne i området. 
Dette sikrer at alle ufilmede år bestilles men også at JRI-Pl  ikke bruger penge på filmede år. Andre frivillige, 
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Town-Ledere, påtager sig at skaffe penge til dækning af udgifterne, og databasen publiceres først når dette 
er opnået. Forskere der ønsker hele databasen fra en by kan erhverve den ved at donere et beløb (varierer 
fra by til by) og underskrive en kontrakt om kun at bruge databasen til personlig forskning. 

AGAD-projektet: Ingen af dokumenterne er filmede, næsten ingen registre indeholder index-sider og al 
indexeringen udføres af AGAD  arkivarer i deres fritid. For detaljer klik på ”Galician Records project at AGAD 
Archives” på JRI-Pl website, hvor der også ligger en guide (PDF format) for søgning i JRI-Poland databasen. 

JRI-Poland hjemmeside::   www.jri-poland.org                     eller:       www.jewishGen.org/jri-pl/ 

I venstre side er der links til 

a. Your Town med alfabetisk ordnet index over byer, hvad der findes af registre for hver enkelt by, hvilke er 
filmede, hvor de er o.s.v. 

b. Search the database. Her kan søges på Efternavn, enten med nøjagtig stavning, som Soundex (lyder som), 
begynder med eller med ”låsning” af visse bogstaver. Man kan vælge at søge alle regioner og DETTE 
RÅDER JEG TIL. Eventuelt kan man indskrænke søgningen til Province eller Gubernia men UNDGÅ AT 
BRUGE ”TOWN” som geografisk udvælgelse hvis du samtidig søger på navn – der er lavet nogle ændringer 
på det sidste som ikke er helt indlysende og som bevirker man ikke får alle navne med.  

c. LDS giver en liste (kan downloades) over alle Polsk Jødiske LDS film, for hvilke byer, år, typer. 

d. Shtetl CO-OPs med liste over byer med CO-OPs og link til CO-OP lederen. På samme side er der links til 
en ”Step-by-Step Guide” for CO-OPs, en ”Transliteration Guide” o.m.a. 

 
En kort oversigt: 
Years 1808-1825 1826-1867 1868-1917 1918-1942 
Type Catholic Civil Transcripts Separate Jewish Registers 
Language Polish Russian Polish 
Location of 
Registers 

Records older than 100 years are kept in regional branches of the Polish 
State Archives. Many of these records have been microfilmed by the 
Mormons, usually up to around 1865 or later for some towns. 

Records less than 100 years are typi-
cally kept in the town’s Civil Records 
Office(Urzad Stanu Cywilnego) 

JRI-Poland 
Indexing 

Limited***  
No surnames, only Patronymics 

Shtetl CO-OPs Polish State Archives 
Project 

Not available 

 
HUSK, denne database er menneskeværk med de uundgåelige fejl der sniger sig ind –  men den er en enorm 
hjælp til at finde de oplysninger, der er nødvendige, for at bestille de primære aktstykker fra PSA eller finde 
dem selv på en LDS film. 

Endelig vil jeg også gøre opmærksom på en meget værdifuld hjemmeside for Miriam Weiner’s ”Routes to 
Roots” organisation. Hun har lagt hele sin detaljerede database over Jødiske registre, Folketællinger, 
skatteregistre oma i de Polske Stats Arkiver for alle byer med Jødisk registrering på nettet på følgende 
addresse:  www.rtrfoundation.org/index.html 

Klik rundt på JRI-Pl siden, der er meget mere, men ovenstående er de vigtigste links.  

 

 
 

Polish Aliyah Passports 

 

 

 

Ved mødet d. 31. august går vi lidt mere i dybden med både JewishGen og Jewish Records Indexing-
Poland’s databaser. På et senere tidspunkt vil vi arrangere et møde, hvor vi sammen kan gennemgå alle 
søgemulighederne i JewishGen- og JRI-Pl databaserne. 

            
 
 


