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Slægtsforskning – Hvorfor? Hvordan?
Af Elsebeth Paikin

Hvorfor?
Der er mange motiver til at forsøge at finde sine
rødder. Spørger man 50 slægtsforskere, får
man mindst 100 svar! Oftest er det blot nysgerrighed, der er katalysatoren: Man finder nogle
gamle papirer eller hører nogle spændende
historier om et familiemedlem, og sætter sig for
at finde ud af ”den rigtige historie”!
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I mit eget tilfælde fik jeg som teenager kopi af
min fars slægtshistorie, hvori der var mange
spændende historier, og det inspirerede mig til
at forske i min mors slægt.
Når man er kommet i gang, så fænger det. Det
bliver mere og mere spændende, efterhånden
som man bliver dygtigere og finder andre kilder
end de mest almindelige – Får sat kød på historien, så det ikke blot er lange lister med navne
og datoer. Sidstnævnte er jo ligeså kedeligt som
at læse i en telefonbog!
Mange begynder at forske i slægten for at finde
en berømt – måske adelig eller kongelig! – ane.
Og hvis de i stedet finder en tugthuskandidat,
stopper de op i forfærdelse. Det kan jo dog
anskues på forskellig vis: Tænk at finde ud af,
at en forbryders efterkommere har klaret sig
udmærket. Det er dog en positiv historie! Værre
synes jeg det er, hvis man virkelig finder den
berømte/adelige ane, og derefter finder, at
slægten lihr siden har været på en stadig og
støt nedtur!
Der er utallige og varierende motiver, som ikke
skal remses op her. Men et hyppigt – og meget
væsentligt – motiv til at begynde er, at der i
familien er en adopteret (måske er man selv
adoptivbarn).
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Indmeldelse kan ske på følgende måder:

© Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark

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.

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
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
Max Gritzman
Henry Nachman
Bente Merklin (suppleant)
Bibliotekar: Merete Carstens
______________
Bankkonto: Danske Bank 4330 876 263
Kontingent: 100 kr. årligt
Nyhedsbrev tilsendt pr. post: 40 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.

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 Kbh. Ø.
3. Indmeldelsesblanket kan rekvireres ved
henvendelse til formanden.
4. Indmeldelse kan også ske ved møderne.
Årskontingent:
én person:
par (samme adresse):
studerende:
Entré ved ordinære møder:
Medlemmer
Gæster

Kroner:
100
150
50

20.
40

JGS-NYT med posten:
Ønskes JGS-NYT tilsendt pr. ordinær post vil der blive
opkrævet et beløb på 40 kr. årligt udover kontingentet
(for 4 nyhedsbreve af varierende omfang pr. år).

For uopfordret indsendt materiale påtager JGS-NYTs
redaktion sig intet ansvar.

DEADLINE for JGS-NYT:

Layout: Elsebeth Paikin

1. februar – 1. maj – 1. august – 1. november

Vi skal hermed minde om:

Der er stadig en del medlemmer, der endnu ikke har betalt!
Og fristen for kontingentindbetaling er 1. februar 2006!
NB!
Endvidere er der nogle, der har indbetalt kontingent – men glemt navn!
Så de, der har betalt bedes give besked til kassereren !!!
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For dem, der har styr på i det mindste sine
bedste- eller oldeforældre, er det umuligt at
fatte, hvad det betyder ikke at vide noget
som helst om ens forældre (eller blot den
ene forælder)! Det efterlader et ubeskriveligt
tomrum, som simpelthen kræver at blive
fyldt – en identitetsløshed som kræver at
man finder svar!

”… Jeg ville ønske, at der er nogen,
der husker, at der engang levede
en person ved navn David Berger
…”
David Bergers i sit sidste
brev fra Vilna, 19411

Det samme gælder naturligvis ”reagensglasbørn” - men de er virkelig ilde stedt, da sæddonorer jo som bekendt er anonyme! De må
leve resten af livet med et utrøsteligt savn.

Derfor er det betydningsfuldt – en mitzvah –
på en eller anden måde at sætte et mindesmærke over Holcaustofrene i stedet for den
gravsten, de ikke måtte få. – For at sikre, at
de ikke bliver glemt.
Det kan fx ske ved at indskrive dem i Yad
Vashems ”Hall of Names” og/eller skrive
deres historie eller deres slægtshistorie
(trykt eller på et website). (I artiklen: ”Baja,
Ungarn” findes en beretning herom).
Arbejdet med at finde oplysninger om Holocaust ofre og overlevende fører som regel
videre, idet man ønsker at finde ud af mere
om familien og dens livsvilkår – også før
Holocaust. For slægten eksisterede jo også
før Holocaust – noget mange synes at glemme, fordi Holocaust overskygger alt! Eller
måske fordi de tror på de falske myter om,
at alle kilder til slægtens historie er
forsvundet, brændt, destrueret!
Men intet er mere forkert: Enhver stat har et
stærkt behov for altid at vide, hvem der bor i
staten, hvor de befinder sig, deres alder og
økonomiske forhold. Hvordan skulle de dog
ellers kunne få opfyldt deres behov for fx
soldater og skatter?

Avotaynus ”Jewish Genealogy Month” plakat fra
2005: Teksten under billedet lyder på dansk:
”Da Nazisterne jagtede os, tog de vores navne
fra os og gav os numre. Vi slægtsforskere arbejder med det mål at fjerne numrene og give
navnene tilbage” – Arthur Kurzweil.

Min svigerfar sagde som så mange andre:
”Der er intet tilbage, alt er tilintetgjort!”. At
jeg nu med sikkerhed har fundet min mands
slægt tilbage til 1780’erne i Letland er et
klart bevis på, at det ikke var rigtigt. I maj
2005 besøgte vi de shtetler, hvor min
mands forfædre levede i Latgale-området i
Letland. Vi så nogle af husene, hvor de
havde boet …

Mitzvot
For jødiske slægtsforskere er der andre og
mere betydningsfulde motiver: Først og
fremmest at finde oplysninger om familiemedlemmer, der er forsvundet under Holocaust – og hvis de er blevet ofre for nazisternes jødeudryddelse, da sikre dem det
mindesmærke, som blev dem nægtet af
nazisterne.
Først tog nazisterne deres liv,
dernæst søgte de at udslette
erindringen om dem!
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Citatet (her oversat til dansk) findes på Yad
Vashems website www.yadvashem.org
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2. Besøg familiemedlemmer og bed om
måtte at se deres fotoalbums og hvad
de måtte have af gamle breve og dokumenter. (Tag evt. et digitalkamera med
til affotografering, hvis man ikke kan
låne materialet med hjem).
3. Køb – eller lån – en bog om
slægtsforskning, fx Hans H. Worsøe:
”Håndbog i Slægtshistorie” (findes m
mange udgaver, få fat i den nyeste).
4. Dernæst går turen til arkiverne for at
søge i:
a. Folketællinger
b. Protokoller (fødte, viede, døde)I
c. Indfødsretprotokoller
d. Vejvisere (der kan man finde, hvor
de boede år efter år)
(Har man computer og adgang til Internettet er det meget lettere, da der findes
mange databaser online!).
5. Og find gravstederne – man kan få
mange oplysninger fra gravsten! (Tag
igen fotografiapparatet med!)
6. Læs om jødisk historie og kultur i de
lande, som anerne kom fra. Det er
nødvendigt at kende historien, for at
kunne stille de rigtige spørgsmål til
kilderne.
Når man synes at man støder ind i en mur
og ikke kan komme videre, så tal med andre
slægtsforskere – gå til møder i slægtsforskerforeninger… Og lyt til alt med samme
interesse, som var det ens egen familie der
blev talt om. Man kan lære meget af at høre,
hvorledes andre har løst et problem eller
fundet den manglende brik til slægtens
puslespil. De fleste slægtsforskere har i
begyndelsen ”kikkertsigte” – de er kun
opmærksomme på, om de navne eller
steder, de forsker i, bliver nævnt. Resten
opfattes ikke. Men efterhånden lærer man,
at man kan lære meget af andres forskning i
egentlig uvedkommende navne og steder.

og gik på de stier, de havde gået, og langs
den flod, hvor de havde fisket og badet…
... og vi så synagogerne (godt nok ofte
forfaldne, men de var der dog!), hvor
slægten havde mødtes, blevet viet, stået bar
mitzvah …

Det indre af synagogen i Ludza, Letland.

Mange jødiske slægtsforskere er gået et
skridt videre: De vedligeholder begravelsespladser, restaurerer synagoger og sørger på
andre måder for at minderne om jødisk liv
ikke forsvinder helt.
Hvordan?
For mange er det altoverskyggende spørgsmål dog: Hvordan man kommer i gang?
Her er en kort ”begyndervejledning”:
1. Tal med familiemedlemmer (eller skriv til
dem, hvis de bor langt væk) – især de
ældste, som måske ikke ret meget
længere vil kunne fortælle. Husk også
dem, der er indgiftet i familien.
(Tag en båndoptager, diktafon eller
videokamera med - og skriv alt ned).
Spørg om:
a. Navne: hvem er opkaldt efter hvem?
b. Navne på forældre og bedsteforældre og deres søskende?
c. Hvor kom familien fra?
d. Hvornår blev de født, gift og hvornår
døde de.
e. Hvornår / hvorledes emigrerede de?
f. Hvorledes tjente de til livets ophold?
Og naturligvis skal man bede dem fortælle frit om deres eget - og hvad de ved
om familiens - liv.

Hold styr på noterne
Man skal også sørge for at holde orden på
sine oplysninger. I september vil Otto
Bendixen give et lille kursus i slægtsforskning og hvad man skal huske – m.m.m.
For dem, der har computer, anbefales det
fra starten, at anskaffe sig et slægtsforskningsprogram. Det er en uvurderlig hjælp og
sparer mange timers arbejde. I september
har vi også et introduktionskursus i et godt
og billigt slægtsforskningsprogram.
EP
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HUSK: Tilmelding af hensyn til indkøb af forfriskninger og evt. trykning af materiale
til deltagerne - og ikke mindst vigtigt til møder med begrænset deltagerantal!
OBS: Mødetid er efter manges ønske ændret til 19:30 generelt!
Vær dog opmærksom på at tidspunktet muligvis kan være et andet som fx møderne 9/10 og 6/11!

Mandag
3. april 2006
£ 19:30

JGS-Danmark Generalforsamling
Kun for medlemmer!
OBS!
Sted: Mosaisk Troessamfunds lokaler, Ny Kongensgade 6, Kbh. K

Søndag
28. maj 2006

Udflugt til Slagelse
Bestyrelsen har besluttet at arrangere en udflugt til Slagelse.
Interesserede bedes henvende sig til:
elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33.
Prisen bliver kun 20 kr. til dækning af benzin, da vi kører i egne biler.
Fortæring medbringes eller betales særskilt af hver enkelt.

Foreløbigt mødeprogram for efteråret 2006
Mere omfattende beskrivelse af møderne i næste nummer af JGS-NYT!
Tirsdag
5. sept. 2006
£ 19:30
Mandag
18. sept. 2006
£ 19:30
Mandag
9. okt. 2006

Kursus i slægtsforskning
v/ Otto Bendixen
Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen
Demonstration af slægtsforskningsprogrammet ”Family Tree Maker”
v/ Hanne Stegemüller
Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen
En spændende fortælling om Købner-familien
Familien kom til Danmark fra Lissa (~ Leszno) i Polen i slutningen af 1700-tallet.
v/ Vibeke Bonnis

OBS TID!
£ 19:00

OBS STED: Rømersgade 3, 2. sal tv.

Mandag
6. nov. 2006

Slægtsforskning i Polen og søgning på JRI-Poland

OBS TID!
£ 19:00

v/ Kirsten Gradel
Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen
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MØDER AF INTERESSE
I ANDRE SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER
RUNDT OMKRING I DANMARK

Nedenfor nævnes nogle møder der kunne have interesse i foråret 2006
– men langt fra alle, så vær selv på udgik!

Slægtshistorisk Forening, Odense: www.odenseslaegt.dk
Lørdag 25. marts 2006 kl. 10-17: Slægtsforskerdag med demonstration af slægtsprogrammer:
Se sidste nummer af JGS-NYT

Dansk Slægtshistorisk Forening: http://www.danskslaegtshistoriskforening.dk
Torsdag 30. marts 2006 kl.19.00: Tølløse Centralskole, kl.19.00 Foredrag v/Erik Kann: ”Slægtsforskning
ved hjælp af internettet” - Se sidste nummer af JGS-NYT
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn: http://www.genealogi-kbh.dk
Onsdag 5. april kl. 19.00: Min egen Slægtsforskning: Denne aften vil vi lave et arrangement, hvor vore
medlemmer selv skal medvirke og vise, hvordan de har ordnet deres egen slægts-forskning, 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 interessante gamle ting, eventuelt fra din
slægt, som du vil vise andre af vore medlemmer, kan du eventuelt medtage dem denne aften. Der vil
også komme forskellige gæster denne aften.
JGS-Danmark vil være til stede denne aften og ved ”egen bod”, hvor vi fremviser materialer og databaser
og fortæller om jødisk slægtsforskning.
Gæster er velkomne!
Det foregår i Mormonkirkens lokaler i Ballerup-Centret. Lokalerne ligger i den samme bygning, hvor Stoget holder. Lige ovenover billetkontoret. Man kan gå lige fra tog og bus op til lokalet.
Til og fra Ballerup S-station er der gode busforbindelser samt fine parkeringsforhold, se ovenfor.
Selskabet for Dansk Jødisk Historie: http://www.rambam.dk
Onsdag d. 26. april 2006 kl. 19.30: Vilhjalmur Örn Vilhjalmsson taler om sin bog ”Bagsiden af medaljen”
– en uddybning af forskerens allerede meget omtalte bog om dem, der ikke nåede at nyde godt af 1943indsatsen. Skæbnen nåede dem nogle år tidligere, takket være danske myndigheders handlemåde.

Gå ikke glip af næste års konference:

26. IAGJS International Conference on Jewish Genealogy
13. – 18. august 2006 i New York City, USA

Website med oplysninger: http://www.jgsny2006.org/
Registrering og hotelreservation er startet
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Baja – Ungarn

Til højre for mindepladen: Overrabbiner Schweizer, Budapest; Viktor Hegedüs, formand
for den jødiske menighed i Baja, Sandor Bloch; Ivan Albert, byhistoriker.

Den 29. maj 2005 blev der opsat en mindeplade i det, der engang var
synagogen, nu biblioteket i Baja, Ungarn, til minde om de borgere i Baja
der heroisk hjalp deres jødiske naboer med fare for deres eget liv. De
reddede 350 jøder fra deportation og hjalp mange andre. Viktor Hegedüs,
som havde taget initiativ til og bekostet mindepladen var til stede ved
højtideligheden. Viktor fortæller her om baggrunden:

Viktors slægt
Viktor blev født i 1927, som søn af
trælasthandler László og Olga Hegedüs,
László Hegedüs, f. 24.8.1898 i Nyíregyháza,
Ungarn, søn af Ignác Hegedüs og Rózsa f.
Czukor, gift i Nyíregyháza den 7.januar 1925
med Olga Aneisz, f. 1905.

Fortsættes side 8 Ö

Á
Foto af mindepladen med tekst fra 1930 af den
store ungarske digter József Attila (oversat):
" ‚Jeg vil ikke mere ofre Isak,
hellere mig selv.
Aldrig mere Isak’
József Attila
Lad os mindes de kendte og ukendte
medborgere, som under de mørke dage i 1944
med barmhjertighed og medfølelse modigt har
beskyttet byens jødiske borgere.
Opsat af den jødiske menighed
Bekostet af Viktor Hegedüs”
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rende jødiske foreninger, der hjalp både jøder
og ikke-jøder.

László, som var den yngste, havde fire
søskende:
1. Viktor, den ældste, døde før 1927, og
Viktor er opkaldt efter ham.
2. Margit, gift med Varga, begge blev skudt i
Donau i Budapest én uge før russerne befriede Budapest.
3. Zoltán kom i koncentrationslejr i Østrig
sammen med sin søn John. De overlevede
begge koncentrationslejren, og forsøgte at
komme til USA. Men Zoltan fik plettyfus og
døde på vejen. John overlevede og kom til
USA.
4. Erzsébet gift med Czukor, som var tandlæge. Hendes mand fik til sin afgangseksamen en udmærkelse og som præmie en guldring. Takket være denne guldring overlevede
de i Budapest.

2. Verdenskrig
Da den ungarske leder admiral Miklos Horthy
nægtede at underskrive et tysk dokument
ifølge hvilket han bad om øjeblikkelig tysk
intervention, beordrede Hitler sine tropper til
at besætte Ungarn. Den 19. marts besatte
tyske faldskærmstropper de ungarske lufthavne, mens andre tropper krydsede grænsen og besatte landet. Den 20. marts havde
tyskerne fuldført besættelsen af Ungarn.3
Olgas mor boede på det tidspunkt hos László
og Olga, men i 1944 skulle hun besøge sin
datter Margit, der boede i den nordlige del af
Ungarn. Olga ville ikke lade moderen rejse
alene og fulgte hende derfor på togrejsen.
De ankom til Budapest netop som tyskerne
havde indtaget byen, de blev arresteret og
sat i fængsel. Men på en eller anden måde
lykkedes det Olga at få kontakt til Baja og
blive sat på fri fod. De tog derefter tilbage til
Baja, hvor tyskerne nu også var. På Baja
jernbanestation stod politimesteren og
ventede på dem – – – for at eskortere dem
sikkert hjem!

Viktors mor, Olga Aneisz2, født 1905, havde
to søstre:
1. Bella gift Szél. De emigrerede inden 2.
Verdenskrig til USA, hvor de skiftede navn til
Wind. Szél betyder vind! De fik en datter i
1927.
2. Margit som var også gift Szél (en bror til
sin søsters mand). De døde begge i koncentrationslejr.

Der var på det tidspunkt ingen, der vidste,
hvad der hændte andre steder – man havde
ingen anelse om faren! Først da Viktors mor
og bedstemor kom tilbage fra Budapest,
begyndte man så svagt at ane, hvad der lå
forude.

Opvækst i Baja
Baja ligger ved Donau ca. 150 km syd for
Budapest, tæt på grænsen til det tidligere
Jugoslavien. Før 2. Verdenskrig var der ca.
2000 jøder af byens 27.000 - altså ca. 10 %
af befolkningen. Der var en del antisemitisme,
men også venskaber på tværs af religiøse
skel.

László og rabbineren, József Klein, var blandt
de første 23 jødiske mænd, der blev arresteret (af en ungarsk politibetjent og SS-soldat)
og deporteret til en lejr i det sydlige Ungarn.
Derfra flyttedes de til andre koncentrationslejre. Senere kom det til flere deportationer
fra Baja..

Viktor gik først i den jødiske skole i Baja
(under og mellemskole), derefter på gymnasiet - der var drevet af cistercienser munke.
Der var fire jøder i Viktors klasse ud af 24, to
af dem overlevede ikke Holocaust.

Viktor har søgt oplysninger om faderens
skæbne: I april 1945 forsvinder han fra
koncentrationslejren Würstengirschorf i
Østrig, sandsynligvis videresendt til koncentrationslejren Ebensee – også i Østrig, hvor
en anden deporteret fra Baja var sammen
med ham indtil den sidste dag inden
befrielsen (Ebensee blev befriet den 8. maj
1945 af amerikanske soldater). Viktors far var
på det tidspunkt alvorligt syg og døende.
Viktor har nu rejst en mindesten for sin far i
Ebensee.

Viktor oplevede selv antisemitismen på sin
krop - han blev engang på vej hjem pryglet af
en stor dreng fordi "han havde forrådt Jesus"!
Men i gymnasiet var der ingen antisemitisme.
De ledende folk i byen var meget anstændige
og ofte var de gode venner med jødiske familier. Måske spillede det ind, at den jødiske
menighed var rig, og der var en hel del velgø-

2

Navnet er muligvis sefardisk, da "aneisz" er et
catalansk ord for "ring"
3
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Yad Vashem: www.yadvashem.org

I Baja blev jøderne forvist til ghettoen og måtte klare sig som bedst man kunne. Mange af
Bajas borgere hjalp, ved at sende mad til
ghettoen.

have kostet Viktor deportation, skete der ikke
andet, end at Viktor blev smidt ud fra bilværkstedet. Derefter blev han, sammen med tre
andre jødiske drenge hjulpet af den ungarske
finansamtsleder, Ferenc Molnár.

Mange af de ca. 1.400 jøder4, der var i Baja i
1941, blev deporteret, men overraskende
mange forblev i Baja og overlevede krigen.

Under det gamle regime havde "financerne"
uniformer, og lederen havde en meget imponerende uniform med guldknapper, epauletter og sabel ved siden. Nogle gange var
Viktor inde med papirer hos Molnár, og en
gang oplevede han, at der kom en tysk officer, der ville have en tom jøde-lejlighed.
Molnár (som i sin uniform lignede en general)
råbte: "Har de aldrig set en general før?
Hvordan er det de opfører dem? Ud!"

Det er en speciel historie og grunden til, at
Viktor tog initiativ til at få sat en mindeplade
op:
Straks efter besættelsen gik byens borgmester, Sándor Bernhardt – for at redde
jøderne – til tyskerne og sagde: "Jeg har ikke
råd il at I fjerner jøderne fra min by" (han var
ven med nogle jødiske familier bl.a. Viktors
familie), ”Jeg behøver alle de forbandede
jøder, 'dass müssen Sie wissen', ellers går
byen i stå. Der er jo krig, og vi skal hjælpe
med krigen, og jøderne skal arbejde for krigsindsatsen". Så blev synagogen lavet om til
lagerplads og værksted for tyske støvler, og
borgmesteren satte så alle jøderne til at lave
og reparere støvler. Størstedelen havde nu
ikke forstand på at lave støvler, men det var
jo lige meget.

Det var ikke den eneste gang han smed
tyskere ud fordi de ikke gjorde passende
honnør. En gang kommanderede han en af
Viktors venner, en jøde der var til stede:
"Smid den mand ud!" – og Daniel – jøden! –
smed den tyske officer ud!
Molnárs hustru kom ofte med mad til de fire
drenge, der boede i finansamtets kaserne.
Finansamtsleder Ferenc Molnár sørgede også for, at der blev passet på de deporterede
jøders huse. Han fik forseglet husene og
posterede uniformerede vagter udenfor om
natten. Baja var derfor én af de ungarske
byer, hvor jødernes ejendom stort set ikke
blev stjålet.

Viktors mor blev sat til at gøre rent på hospitalet, fordi hospitalets direktør krævede af
tyskerne, at de jødiske kvinder – for at redde
dem – blev sat til at arbejde på hospitalet. På
den måde blev også Viktors mor reddet fra
deportation.

Til slut, da russerne nærmede sig, ville tyskerne deportere de sidste tilbageværende
jøder. Men borgmesteren samlede skyndsomt alle jøderne i synagogen, spærrede den
store indgangsdør og satte sig ned foran den.
Da tyskerne kom, sagde han: "Hvis I vil tage
mine jøder herfra, så bliver I nødt til at skyde
mig først!" - Tyskerne havde travlt med at
pakke og komme væk, så de lod borgmesteren beholde "sine jøder". Hans navn: Sándor
Bernhardt er foreviget i Yad Vashems Hall of
Names.

Viktor selv blev beskæftiget på bilværkstedet,
hvor de reparerede tyske busser ("büssinger"
som kunne køre dels på hjul dels på skinner).
Værkføreren, Deutsch, var jøde og under
hans vejledning blev der i det skjulte udført
en del sabotage på busserne, dog således at
busserne kunne holde adskillige kilometer
inden de igen skulle på værksted. På den
måde var busserne meget ofte på værksted.
Den tyske kommandant og hans to underofficerer, der skulle holde øje med værkstedet, var i øvrigt meget anstændige. En dag
sagde den tyske opsynsmand ved bilværkstedet til Viktor: "Du er jo af en rig familie, du
kender dem, gå ud til nogle af jødernes huse
og find nogle fine spejle, som jeg kan sende
til min kone". Viktor svarede: "Undskyld, men
jeg er blevet opdraget til at dét er at stjæle.
Så det gør jeg ikke!". På trods af at det burde

Baja var således en helt speciel by - en ø
midt i al umenneskeligheden!
Efter WWII
Samme dag som russerne kom, forlod Viktor
Baja - uden at fortælle moderen det - og gik
sammen med en ven til en by 60 km sydligere (Subotica i Jugoslavien), hvor de sluttede
sig til Tito-partisanerne. Viktor blev bl.a. sat til
at hjælpe de russiske tropper med at bære
Katusja-raketter fra togvogne til affyringsrampen. Senere blev han sat til at vogte tyskere i

4

Ifl. "The Encyclopedia of Jewish Life Before and
During the Holocaust. Eds. Spector & Wigoder. Yad
Vashem, Jerusalem ; New York University Press, New
York. 2001. Bd. 1, p. 79.
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under 2. Verdenskrig. Listen med de navne,
han indtil nu har fundet frem til, er deponeret i
Bajas bibliotek, Bajas historiske museum og
arkiv, Holocaustmuseet i Budapest samt i
Yad Vashem. Dette arbejde er rygtedes rundt
omkring i verden, og Viktor modtager stadig
oplysninger fra tidligere Baja-borgere om,
hvem der hjalp dem under krigen.

en fangelejr - Viktor fortæller, at han var meget ondskabsfuld! Han slog dog aldrig nogen,
han beordrede tyskerne til at slibe hagekors
af deres bæltespænder med en sten!
Efter fire måneder blev Viktor syg og blev
transporteret hjem - til en lussing af sin mor!
Derpå fortsatte Viktor så sin skolegang, dog
ikke i gymnasiets bygning, som var blevet
omdannet til russisk krigslazaret. Han læste i
kun tre måneder og fik sin studentereksamen.

YYZZ
Der er en jødisk menighed i Baja i dag, men
de er ikke nok til en minyan. Formanden i dag
er Sándor Bloch.

Derefter begyndte han at studere medicin i
Szeged – men af forskellige årsager opgav
han. Dér mødte han og blev gift med sin
hustru, Elisabeth. De tog til Budapest, hvor
han studerede og fik eksamen i historie. Og
dér blev deres søn født.

Den tidligere formand var Lichter Ferenc og
hans historie er lidt speciel: Før og under 1.
Verdenskrig var han matros og senere
bådsmand på admiralskibet i Adriaterhavet.
Admiralen var Miklos Horthy, Ungarns senere
diktator. Lichter Ferenc blev dekoreret for sin
indsats og blev – som alle fra admiralskibet –
beskyttet af Horthy, og levede derfor uantastet af nazisterne under hele krigen.

YYZZ
Der var ingen antisemitisme i Ungarn efter
krigen – eller måske kunne det ikke mærkes
pga. russerne og det kommunistiske styre.
Men Viktor mødte en del tidligere fascister,
der bedyrede at de aldrig havde haft noget
med nazisterne at gøre, og at de havde gjort
alt, hvad de kunne for at redde jøderne!

Synagogen

Danmark
I december 1956 kom Viktor med sin familie
til Danmark som flygtning. Her fortsatte han
sine afbrudte medicinske studier og blev
færdig som læge.
Tilbage til Baja
Da det blev muligt tog Viktor tilbage til Baja,
hvor han bl.a. holdt nogle gæsteforelæsninger på byens hospital. Men hans formål var
først og fremmest at opsøge alle dem, der
med livet som indsats havde hjulpet jøderne,
for at takke dem. Hvis de ikke levede mere,
opsøgte Viktor deres børn og børnebørn - for
at fortælle dem "historien om deres far eller
bedstefar".

Synagogen i Baja

Synagogen er en stor-slået bygning bygget I
nyklassicistisk stil i 1845. I 1985 blev synagogebygningen omdannet til bibliotek og
dens indre omhyggeligt restaureret.
I synagogehaven er der bygget en arkade,
med alle Bajas holocaust ofres navne.
Begravelsespladsen

Senere fik Viktor en sagfører til at hjælpe
(vederlagsfrit) med at få tilladelse til at opsætte en mindeplade i den tidligere synagoge.
Derefter fik han sammen med tre andre (den
ene en cistercienser munk) udformet den
marmorplade med logo og inskription, som
den 29. maj 2005 blev opsat i den tidligere
synagoge. Og byen var vært ved en fest for
deltagerne.

Begravelsespladsen lidt uden for byen blev
indviet i 1790 og restaureret af kommunen i
1990-91, og den bruges endnu den dag i
dag.

Viktor er i nu gang med at indsamle navnene
på alle de personer, der hjalp jøderne i Baja
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GODE NYHEDER!
Internationalt Institut for Jødisk Genealogi
Interessen for slægtshistorie går meget langt tilbage i tiden. I Toraen finder vi lange opremsninger
om ”hvem der avlede hvem”. Gennem tiderne har rabbinere søgt at holde styr på familierelationerne. Historikere og genealoger har udgivet mange stamtavler over jødiske familier – vi kender alle
de mange, som Josef Fischer udgav i første halvdel af det 20. århundrede.
I løbet af de sidste 30 år er interessen for jødisk slægtsforskning vokset eksplosivt og tusinder
verden over har været med i – og nydt godt af – udviklingen: Udgivelsen af utallige tidsskrifter og
bøger, et stadigt stigende antal databaser og knapt 80 jødisk genealogiske selskaber verden over.
Det er især murens fald og åbningen af de østeuropæiske landes arkiver samt internettets hurtige
udbredelse, der har haft betydning. Netværk af jødiske slægtshistorikere arbejder sammen på
tværs af landegrænser, store afstande og sprogbarrierer. Jødisk slægtsforskning har tiltrukket
interesserede fra alle grupper – fra læg til lærd!
Takket være et intensivt arbejde de seneste to år er det nu lykkedes en gruppe højt uddannede
jødiske slægtsforskere fra hele verden under ledelse af Sallyann Sack, Ph.D., Washington, DC, og
Neville Yosef Lamdan, Dr. Phil., Israel, at åbne The International Institute for Jewish Genealogy i
the Jewish National and University Library i Givat Ram, Jerusalem. Instituttet, der er det eneste af
sin art i verden, vil fokusere på undervisning, forskning og tværfaglige projekter i samarbejde med
organisationer, der er engageret i forskellige grene af jødisk genealogi.
Neville Yosef Lamdam, der er udnævnt til direktør for instituttet, er født i Skotland, uddannet på
Oxford University, har arbejdet for det britiske og senere det israelske udenrigsministerium, i 19941998 var han Israels ambassadør i FN, Genève, og 2000-2003 Israels ambassadør til Vatikanet.
Blandt de første projekter er et akademisk symposium, der afholdes i Jerusalem i september med
henblik på at prioritere forsknings- og undervisningsindsatsen for det nye institut. Eksperter fra den
akademiske og genealogiske verden vil komme med oplæg og forslag.
Instituttets website: http://www.iijg.org/ - Instituttets e-mail adresse: info@IIJG.org
Haaretz’ artikel om åbningen af instituttet: http://www.haaretz.com/hasen/spages/681256.html

Sidste nyt om Anbytarforum
www.genealogi.se

På forespørgsel om udviklingen i situationen mellem Anbytarforum og Datainspektionen
har Carl Henrik Carlsson, formanden for JGS-sverige svaret følgende:
”Datainspektionen har såvitt jag förstår inte förbjudit någonting.
Släktforskarförbundet har bland annat stängt katgeorin "etniska grupper",
men det hindrar ju inte att man diskuterar en enskild släkt under dess
namn.”

Så der skulle ikke være nogen problemer med fortsat at anvende det meget vigtige webforum.
EP
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¤
JewishGen’s Danzig SIG

På initiativ af Logan J. Kleinwaks, har JewishGen netop oprettet en ny ”Special Interest Group”
for Danzig: Danzig SIG. Logan, som er en amatør slægtsforsker i Reston, (nær Washington, D.C.), USA,
er nu SIG Coordinator af den nyetablerede JewishGen Danzig/Gdansk SIG.

Danzig/Gdansk SIGs interesseområde er Danzig/Gdansk i Polen i dag og de tidligere samfund, som
senere blev til Danzig: Altschottland, Langfuhr, Mattenbuden, Weinberg, Danzig in der Breitgasse, og
Tiegenhof/Nowy Dwor Gdanski.
Danzig/Gdansk SIGs formål er – udover at muliggøre kontakt mellem Danzig-forskere via sin
diskussionsgruppe – at indsamle og oversætte historiske kilder fra Danzig området og gøre dem
tilgængelige enten på Danzig SIGs website eller i JewishGens online søgbare databaser.
”Indtil for nylig” udtaler Logan “var det meste af min slægtsforskning centreret i Galicien og Tyskland. Men for
et års tid siden fandt jeg mine tip-tip-oldeforældres vielse i 1847 i Slupsk, Polen. Deraf fremgik det, at min tiptip-oldemors far, boede i København, men oprindelig kom fra Danzig. Jeg begyndte derfor at søge
oplysninger i Danmark og Danzig. Områder jeg ikke havde noget kendskab til. Heldigvis fandt jeg
JewishGens Scandinavia SIG, og takket være nogle af Scandinavia SIGs hjælpsomme medlemmer fik jeg
fat i kilder, som bekræfter min forfaders ophold i København og hans tidligere bopæl i Danzig. Til min
overraskelse blev han - Rabbi Gerson Naphtali Nathan (f. 1775 i Danzig – d. 1850 i København) – begravet
på Mosaisk Nordre Begravelsesplads (Møllegade). Jeg glæder mig til snart at besøge hans grav i
København og til selv at arbejde med kilderne i København.
Jeg blev også glædeligt overrasket, da jeg fandt ud af, at Danzigs jødiske menigheds arkiv er blevet reddet
og opbevares i ”Central Archives for the History of the Jewish People” (CAHJP) i Jerusalem. – Så heldig var
jeg ikke, da jeg forskede i min galiziske og tyske rødder. CAHJP har på sit website:
http://sites.huji.ac.il/archives/GERMANY-LISTS/Danzig%201.htm
en omfattende online registratur, af hvilken det fremgår, at der er mange betydningsfulde kilder af for
slægtsforskere. Disse kilder er imidlertid ikke let tilgængelige for forskere, der ikke bor i Israel. Alene
omfanget – der er tusindsvis af dokumenter!! – vanskeliggør en tilbundsgående anvendelse. For at lette
adgangen til og anvendelsen af dette betydningsfulde materiale tog jeg initiativ til at danne JewishGens
Danzig/Gdansk SIG, hvilket nu er lykkedes takket være Elsebeth Paikins hjælp og hendes nære forbindelser
til JewishGens bestyrelse”.

De, der måtte have interesser i Danzig-området, kan gå til Danzig/Gdansk SIGs website:
http://www.jewishgen.org/danzig og/eller tilmelde sig Danzig SIGs diskussionsgruppe ved at gå til
www.jewishgen.org derpå i menubjælken øverst vælge ”Discussion” og ”SIG Discussion Groups”.
De der allerede er tilmeldt en eller flere af JewishGens diskussionsgrupper skal blot markere
Danzig SIG – udover de andre, der er valgt..
De, der endnu ikke har et JewishGen password skal vælge ”I’m a New User and want to register”.
Når dette er sket, kommer der en webside med samtlige de diskussionsgrupper der findes.
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JewishGen Scandinavia SIG har en diskussionsgruppe (”mailing list”) for slægtsforskere,
der søger deres jødiske aner i Skandinavien eller søger kontakt med efterkommere af ind- og
udvandrere. Man kan skrive på engelsk, dansk, norsk eller svensk. Helst engelsk – og det
behøver ikke være fejlfrit (selv ikke de, der har engelsk som modersmål, skriver fejlfrit!).
Diskussionsgruppen er en lukket og modereret gruppe, hvor kun medlemmer har adgang.
De, der endnu ikke er medlem af gruppen, kan tilmelde sig således:
1. Gå til:
http://www.jewishgen.org/cure/index.asp?from=http://lyris.jewishgen.org/Lis
tManager
2. Klik på “I'm a New User and want to register” og udfyld skemaet.
For allerede registrerede brugere af JewishGen: Skriv e-mail adresse (eller JewishGen ID)
og password og klik på ”Login”:
3. Efter registrering gå da til: http://lyris.jewishgen.org/ListManager/
4. Derefter kan I tilmelde jer (”subscribe to”) Scandinavia SIG diskussionsgruppe og evt.
andre grupper I måtte være interesserede i. Derefter får I en e-mail om tilmeldingen, og
når I har svaret på denne e-mail og dermed bekræftet tilmeldingen, kan I skrive til
gruppen med spørgsmål og svar.
Læs mere på www.jewishgen.org/scandinavia
EP

Regler for ALLE JewishGens diskussionsgrupper
- send beskeder I “almindelig tekst” (ikke ”html” eller andet); charset="US-ASCII"
- skriv noget meningsfuldt som “Subject”
- efternavne – og kun efternavne - skrives altid med STORE BOGSTAVER
- underskrift skal indeholde for- og efternavn samt by og land og e-mail adresse
Eksempel:
David Cohen
København, Danmark
dcohen@hotmail.com
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LODZ JØDISKE BEGRAVELSESPLADS
Der findes nu et website for Lodz’ jødiske begravelsesplads på:

http://www.jewishlodzcemetery.org
Man kan vælge mellem sprogene: polsk, engelsk, tysk eller hebraisk (i øverste højre
hjørne).
Mest interessant er det interaktive kort over begravelsespladsen, som findes på
http://www.jewishlodzcemetery.org/cmentarzEN.html (engelsk)
http://www.jewishlodzcemetery.org/cmentarzDE.html (tysk)
Hvis man klikker på en sektion kommer der en liste med navne på dem, der er begravet
dér. (Det kan være at listen befinder sig uden for skærmen til højre, så husk at scrolle til
højre!). Der er på nuværende tidspunkt 51 sådanne lister – hvilket ikke er for alle grave.
Måske/forhåbentlig opdateres websitet med flere.
Går man til http://www.zchor.org/lodz/lodz_cemetery.xls (som tager nogle minutter at
åbne) får man liste over alle de efternavne, der findes på listen (ark 1), mens man på ark 2
får beskrivelse af gravens placering.
Og så er der naturligvis JewishGen’s ShtetLink for Lodz:
http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Lodz/index.htm
og
Lodz Area Research Group (LARG):
http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Lodz/LARG.htm
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