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Genetik og DNA 
Hvad er det? Og hvad kan det fortælle os …  

 

Der går næsten ikke en dag uden at vi støder på or-
dene DNA eller genetik. Ordene indgår i mange sam-
menhænge, nogle gange selv om det intet har med 
genetik at gøre … som fx i en annonce i Berlingske 
Tidende                                                                      

Når man gik ind på det angivne website viste det sig, 
at det blot var en ganske ordinær spørgeskemaunder-
søgelse! Så ordet DNA anses for at være et godt blik-
fang. 

Prøv selv at søge på ”dna” eller ”genetik” på en af 
avisernes hjemmesider … det er ikke kedeligt!  
 
Genetik er en gammel disciplin og ofte anvendt videnskab. Hvad kan vi så bruge det til? Og hvad 
betyder det? I dag er DNA-tests også blevet et vigtigt hjælpemiddel for slægtsforskere. – men hvad 
kan DNA-tests give svar på? Der er megen forvirring, mange misforståelser omkring emnet – og 
mange myter er allerede opstået. 
 

Ved to møder 
tirsdag den 18. november og tirsdag den 16. december 2008 

sætter vi fokus på emnet 
Læs mere på side 3, i Mødeprogrammet side 12  

og artiklen ”Menneskets store stamtræ” i ”Goldberg” nr. 9. 
 

 

Sidste nyt: 

En ekspert fra FamilyTreeDNA enten 

 Bennett Greenspan   eller   Max Blankfeld   

vil være ”til stede” via videokonference  
for at svare på spørgsmål og fortælle nyt. 

Videokonferencen vil foregå på engelsk, men 
spørgsmål og svar kan blive oversat.  
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DNA – nyt hjælpemiddel for slægtsforskere 
 

Af Elsebeth Paikin 
 
Der går næppe en dag, uden at vi i medierne 
hører eller læser noget om DNA og genetik 
(arvelighedslære). Det kan fx være i forbindel-
se med kriminal- og faderskabssager, histori-
ske gåder (fx Zar-familien eller Thomas Jeffer-
sons mulige efterkommere med slaven Sally 
Hemmings). Det kan være om forskning i for-
bindelse med så forskellige områder som fx 
biologi, medicin, arkæologi, antropologi, histo-
rie, demografi og migration.  
 
De senere år er det endvidere blevet et hit i 
forbindelse med slægtsforskning (genealogi), 
hvad enten det gælder Menneskets fælles 
stamtræ, der går årtusinder tilbage i tiden, eller 
det gælder de seneste generationer.  
 
DNA-tests har især givet forhåbninger til adop-
terede, donorbørn og andre, som intet eller 
kun meget lidt ved om deres rødder, og som 
brændende ønsker at vide mere om deres 
oprindelse. Næsten alle mennesker har et 
stærkt latent behov for at kende sine rødder. 
 
At DNA-tests er blevet et vigtigt hjælpemiddel 
inden for jødisk slægtsforskning er indlysende, 
når man tænker på jødernes historie, hvor for-
følgelser og ikke mindst Holocaust har betydet 
at hele familier er blevet revet op med rode og 
næsten totalt udslettet. I Letland er fx 80% af 
alle jødiske familier totalt udslettet, blandt de 
resterende 20% har kun enkelte familiemed-
lemmer overlevet. De, der overlevede Holo-
caust, bor sandsynligvis nu fjernt fra hinanden 
og ved ofte ikke, at/om andre familiemedlem-
mer har overlevet.  
 
Det første og vigtigste når man søger sine 
rødder er at interviewe de ældste i familien – 
men det er kun sjældent Holocaust-
overlevende forundt – og søge oplysninger i de 
skriftlige kilder i arkiverne. I Danmark er det let 
at komme adskillige hundrede år tilbage ad 
den vej, men det varierer fra land til land.  
 
I det tidligere Sovjet var arkiverne ikke åbne for 
ret mange, og slet ikke for personer i Vesten. 
De, der havde rødder i Østeuropa, var derfor 
ilde farne. Det gjaldt selvsagt også de jøder, 
der i stort tal flygtede fra Rusland for ca. 100 år 
siden. Efter Murens fald og gradvis åbning af  

arkiverne i Østeuropa er det nu muligt i arki-
verne at finde oplysninger tilbage fra midten af 
1700-tallet. Forskellige forhold (fx stavning af 
navne, manglende oplysning om forældre og 
efternavne) giver dog en vis usikkerhed. Her 
kan genetikken træde hjælpende til.  
 
Genetik er en gammel videnskab – og vi an-
vender den alle, når vi fx søger en nyfødts 
lighed med far, mor eller andre i familien. I 
skolen lærte vi om munken J. G. Mendel, der i 
1850-erne udførte forsøg med ærteplanter, 
hvilket førte til opdagelsen af Mendels arvelig-
hedslove. Men der er sket meget siden Men-
dels tid inden for genetikken: I dag kan vi få 
taget DNA-tests, som påviser slægtskab inden 
for de seneste generationer, og videnskabs-
mænd har travlt med at tegne Menneskets 
stamtræ og finde historien om, hvorledes 
Mennesket koloniserede jorden. Selv om vi 
nok ikke ved ret meget om videnskaben bag 
nyhederne, er det jo fascinerende. 

The Genographic Project 
Molekylærbiologen Spencer Wells udgav i 
2002 ”The Journey of Man” (Penquin Press) 
og arbejdede videre med ideen til The Ge-
nographic Project  
<https://www3.nationalgeographic.com/genographic/> & 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Genographic_Project>, 
som blev indledt i 2005 i samarbejde mellem 
National Geographic Society, IBM, Spencer 
Wells og Waitt Family Foundation. Projektet 
søger at finde Menneskets historie fra den 
første ”Adam” og ”Eva”, dets udvikling og kolo-
nisering af hele jorden. Man kan bestille en 
DNA-test hos The Genographic Project og 
dermed få oplysninger om ens forfædre, deres 
oprindelse og vandringer - som Samuel Rach-
lin fx beretter om i Goldberg nr. 6, ”Mamma 
mia – min genetiske rejse”, hvor hans aners 
historie sluttede i Toscana. Derefter – fra ca. 
8.500 år før vores tidsregning og indtil til anden 
halvdel af det 19. århundrede i Østeuropa er 
der imidlertid et sort hul i anerækken.  
Men sorte huller kan fyldes ud. Måske har man 
en sagnomspunden forfader? Nogle projekter 
søger at finde efterkommere efter kendte per-
soner: I 2004 tilbød en restaurant en DNA-test, 
som skulle undersøge gæsternes eventuelle 
slægtsskab med Djenghis Khan, som formo 
des i dag at have ca. 16 mill. efterkommere.  
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De, der viste sig at være efterkommere af 
ham, ”vandt” et gratis måltid. I 2008 fik kunder i 
to pub’er (i Irland og New York) tilbud om en 
DNA-test, for at finde efterkommere af en irsk 
konge fra det 5. årh., som antages at være 
forfader til hver 12. irer, 16% skotter og mange 
i USA.  

DNA-tests for slægtsforskere 
Hvis vi nu ikke lige er efterkommere efter en 
berømt forfader, hvad så? Intet problem! Ge-
netisk genealogi har udviklet sig med rivende 
hast de senere år, og DNA-tests for slægtsfor-
skere er blevet det store hit. Hvorfor? Fordi alle 
slægtsforskere før eller siden oplever, at kil-
derne tørrer ud, eller at der er usikkerhed om 
slægtskab mellem forskellige grene i familien. 
Der er derfor nu rigtigt mange firmaer, der lok-
ker med svar på familiegåderne. Men PAS PÅ!  
Det er et kommercielt marked: Priserne varie-
rer stærkt, og der er mange faldgruber, så man 
skal grundigt undersøge firmaerne, før man 
bestiller en test.  
 
Lad ikke ordene ”DNA” og ”test” og ”genetik” 
skræmme. Der er ikke tale om en test man 
skal bestå (et bedre udtryk er ”Kortlægning af 
DNA”). Det er ej heller noget, der kan bruges i 
kriminal- og faderskabssager eller i forbindelse 
med arvelige sygdomme. Genealogiske DNA-
tests kan kun be- eller afkræfte slægtsskab 
med andre – intet andet.  
 
Et svar på en DNA-test kan fx se således ud:  

Det er jo det rene volapyk. Og det har man 
betalt penge for!  
 
Men tøv en kende: Man behøver ikke at vide 
meget om genetik som videnskab, for at kunne 
få glæde af DNA-tests. Man bestiller blot en 
DNA-test, og sammen med svaret får man 
(hvis man har valgt et godt firma) alle nødven-
dige oplysninger: Forklaringer og vejledninger 
der gør det muligt at bruge oplysningerne. Op-
lysningerne varierer som nævnt fra firma til 
firma. Jeg valgte FamilyTreeDNA1, der tager 
en ved hånden og giver alle de oplysninger, 
man kan ønske sig – hvis ikke, kan man bede 

 
1 Se: www.familytreedna.com & 
www.jewishgen.org/DNA/genbygen.html) 

om uddybende oplysninger. Og man får auto-
matisk besked om alle, der matcher ens DNA, 
så man kan tage kontakt med dem i håb om at 
finde en fælles forfader. 

FamilyTreeDNA  
FamilyTreeDNA (FTDNA) blev oprettet i be-
gyndelsen af 2000 af Bennett Greenspan spe-
cifikt med henblik på genealogiske DNA-tests. 
Siden er det blevet et af de største og mest 
respekterede firmaer, der har forskellige tilbud 
(man kan starte med en ”lille” test af 12 markø-
rer, derefter kan testen udvides til 37 eller 67 
markører).  
 
FTDNA har andre spændende  projekter fx 
4.900 efternavnsprojekter , som mænd kan 
tilslutte sig – idet efternavnene jo fulgte mæn-
dende. Det er jo lidt interessant hvis man har 
et sjældende efternavn, men absolut nødven-
digt, hvis man fx hedder Cohn (eller en af de 
andre stavemåder), for søger man i folketæl-
lingerne efter Cohn/Cohen er der jo forfærde-
ligt mange, og det vil være derfor være svært 
at finde sine aner. En DNA-test kan afklare, 
hvorfra anerne kommer, og samtidig finde de 
nærmest beslægtede Cohn’er som man kan 
udveksle oplysninger og anetræer med, for 
derved muligvis at finde en fælles forfader. 
 
Der er også geografiske projekter (bl.a. for 
Skandinavien, Tyskland og Polen) der ved 
hjælp af DNA-tests søger svar på ad hvilke 
veje, forfædrene kom fra det ene land til det 
andet. Dette vil igen underbygge og/eller udvi-
de vor historiske viden. Især det polske projekt 
er interessant, idet formålet er at finde alle 
med rødder i det tidligere Polsk-Litauiske stat, 
der eksisterede fra det 16. til det 18. århundre-
de og bestod af områder, der i dag er Polen, 
Letland, Litauen, Hviderusland og Ukraine. Det 
var den mest tolerante stat i Europa og derfor 
kendt som ”Det Jødiske Paradis”, hvor jødisk 
kultur blomstrede og var centret for jødisk reli-
gion og videnskab. 
 
Greenspan havde i mange år forsøgt at finde 
oplysninger om sin slægt, men uden held. Det 
syntes, som om hans bedstefar havde søgt at 
slette alle spor efter sin baggrund – måske 
fordi han var flygtet fra militærtjeneste i Rus-
land, og han - som de fleste jøder i Rusland - 
frygtede enhver kontakt med offentlige myn-
digheder. Greenspan måtte derfor sætte sin lid 
til genetikken. 
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Haplogroup Tests 

J1 M267+ M304+ M102- M12- M137- 
M158- M163- M166- M172- M205- 
M280- M339- M365- M367- M368- 
M369- M390- M47- M62- M67- M68- 
M92- M99-  
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Fader Sanchez 
Fader Sanchez, en katolsk præst i New Mexi-
co, havde siden sin barndom undret sig over 
traditioner i hans katolske familie, som var for-
skellige fra andre katolske familier. De tændte 
lys fredag aften, de spiste aldrig svinekød, og 
juleaften legede de med snurretoppe… Han 
havde aldrig fundet ud af baggrunden. Han 
havde altid ønsket at kende mere til sin slægt, 
men med navnet Sanchez, der er lige så al-
mindelig som Jensen her i Danmark, anså han 
det for en håbløs opgave. Da han en dag så 
en TV-udsendelse om muligheden for gennem 
DNA-tests at finde sine rødder, kom han i tan-
ke om disse specielle traditioner, og han bestil-
te en DNA-test hos FTDNA.  
 
Nogle uger senere ringede telefonen, og Ben-
net Greenspan (som dengang endnu havde tid 
til direkte kontakt med kunderne) fortalte, at nu 
havde de svarene på DNA-testen. Du har helt 
klart semitiske aner  fra Mellemøsten. Dit DNA 
har nogle specielle markører, som viser at du 
tilhører ”The Cohen Modal Haplotype”, som 
oftest findes blandt jøder og helt specielt hos 
dem, der nedstammer fra Moses broder Aron, 
(der var den første jødiske ypperstepræst). Det 
vil sige du tilhører den såkaldte ”jødiske præ-
steslægt” – kohanitterne.”.  
 
Fader Sanchez blev målløs men også glæde-
ligt overrasket. Greenspan spurgte ham om lidt 
senere, hvad hans beskæftigelse var. Sanchez 
svarede: ”Jeg er præst - det er åbenbart noget 
der ligger i generne - men jeg er katolsk 
præst”. Sanchez fortsatte sine undersøgelser 
og det viste sig at han – og mange andre i om-
rådet – alle var såkaldte efterkommere efter 
”conversos” (eller ”marranere”) – det vil sige 
efterkommere af de jøder, der blev landsforvist 
først fra Spanien, siden fra Portugal i 1492!  
Nogle andre tilhørte også ”The Cohen Modal 
Haplotype”. 
 
”Kohanit-genet” 
Alle der tilhører ”The Cohen Modal Haplotype” 
(CMH) – (det såkaldte ”Kohanit-gen”) har en 
fælles stamfader, der levede for ca. 3.000 år 
siden i Mellemøsten. Man kan naturligvis ikke 
sige med sikkerhed, at det er Aron. 
 
Det begyndte tilfældigt en dag, da Karl Sko-
recki, en videnskabmand, eneste søn af Holo-
caust-overlevende fra Polen, var i synagogen. 
En marrokansk jøde blev som den første kaldt 

op til at læse fra Torahen. Han måtte være 
kohanit, da det er er kohanitter, der først bliver 
bliver kaldt op til dette hverv.  
Skorecki undrede sig: Han var også kohanit, 
men han og marrokaneren lignede på ingen 
måde hinanden, alligevel måtte de ifølge tradi-
tionen (som alle kohanitter) have samme stam-
fader: Aron den første jødiske ypperstepræst.  
 
Skorecki, der allerede kendte til de store frem-
skridt inden for genetikken, spurgte sig selv: 
”Findes der i DNA bevis for at  vi – kohanitter-
ne – nedstammer fra én og samme mand?”.  
 
Han kontaktede andre videnskabsmænd – 
bl.a. Michael Hammer, der siden blev viden-
skabelig leder af FTDNA – der alle blev  
optændt af idéen om at finde svaret, og 2. ja-
nuar 1997 bragte Nature (Nr. 385) en artikel af 
Skorecki, Hammer, m.fl.: Y chromosomes of 
Jewish priests, hvori det påvistes, at størstede-
len af alle kohanitter tilhører den haplotype, 
der er døbt ”The Cohen Modal Haplotype”). 
Artiklen skabte røre og diskussioner – ikke alle 
var overbeviste, men senere studier har un-
derbygget de første fund. Siden har det vist 
sig, at Lemba-folket i Sydafrika, der altid har 
hævdet at være jøder, for en stor dels ved-
kommende også tilhører CMH, hvilket beviser, 
at de virkelig er jøder – efterkommere af jøder, 
der for 2.700 år siden udvandrede til Yemen 
og videre til det sydlige Afrika nogle hundrede 
år senere. Det er et fængslende emne, og der 
er mange gode historier og eksempler, som 
man vil kunne høre mere om på møderne i 
november og december. 

Hvad er det så DNA-tests kan fortælle os? 
Hvert eneste menneske (bortset fra énæggede 
tvillinger) har et unikt sæt gener og er dermed 
forskellig fra alle andre, dette til trods for at alle 
mennesker har mere end 99% fælles og iden-
tiske gener! Dette betyder, at begrebet ”race” 
ikke har belæg i generne: Alle mennesker er 
del af en stor familie!  Imidlertid sker der hele 
tiden små ændringer/mutationer i arvemassen, 
der gør det muligt at anvende DNA i fx gene-
tisk genealogi. Man undersøger markører på 
kønskromosomerne: Y-kromosomet (der ned-
arves fra far til søn) eller mitokondrie-DNA 
(mtDNA) (der nedarves fra mor til både sønner 
og døtre). Det betyder, at hvis man tester for 
en mands DNA på Y-kromosomet vil man kun-
ne følge hans aner på fædrene side. Det er 
rigtig smart, da efternavne jo også normalt går 
fra far til søn.  
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Ønsker en kvinde at finde sine aner på fædre-
ne side, må hun spørge et mandligt familie-
medlem – fx faderen eller en bror. Og en per 

son kan spore sine aner på mødrende side 
ved at teste mtDNA. Dette gælder både mænd 
og kvinder!  
 

Mandschauvinisme? Næh, naturens orden…
  

Kort forklaring på de ord, vi så ofte læser/hører om: 
Genom: En arts eller et individs totale arvemasse. 
Kromosom: Er en trådlignende struktur i cellekernen. Et kromosom består af én lang DNA-streng. 
DNA: Arvemasse – består af DNA-molekyler. 
Gen: Arveanlæg; en del af et DNA-molekyle. 
Markør: Et locus (et gens position på et kromoson); genetiske markører kan fx anvendes til genetisk genealogi eller til at 
 finde en befolkningsgruppes historie og vandringer fra Afrika, hvor mennesket forfædre levede, til alle egne af jorden. 
Haplogruppe: en gruppe af beslægtede haplotyper. 
Haplotype: En gruppe af tætsiddende gener eller genetiske markører, der nedarves samlet. 
                                                     Fra Peter K.A. Jensen: ”Mennesket – Den genetiske arv”. Århus Universitetsforlag, 2006. 

”Margoteket” 
Af Allan Falk 

Skattejagt 
Gennem flere år har jeg ledt efter det kartotek, 
som Julius Margolinsky omtaler i forordet til 
"Jødiske Dødsfald i Danmark", vedr. ca. 
12.200 personer "med yderligere personalhi-
storiske meddelelser", som skrevet står. Jeg 
har undersøgt mulige arkiver både på Rigsar-
kivet og på Det kgl. Bibliotek, men forgæves. 
Men da jeg så henvendte mig på det sted, hvor 
jeg burde være begyndt, nemlig i Mosaisk 
Trossamfund, fandt jeg hurtigt - med venlig 
assistance fra to medarbejdere i MT - frem til 
kartoteket i MTs arkiver.  
 
De fylder 14½ (!) arkivkasse, samt en del løse 
kort: 

 
 
Arkivets opbygning svarer nøje til systematik-
ken i "Jødiske Dødsfald", men derudover er 
der en kasse med gravstederne i Møllegade, 
hvor kortene ligger i samme rækkefølge som 
gravstederne, hvilket naturligvis er vældig 
praktisk, hvis man vil forsøge at finde et be-
stemt gravsted. 
 

 
Hvilke oplysninger indeholder  
kartotekskortene?  
Efter at have gennemgået kortene vedr. Møl-
legade kan jeg oplyse følgende:  
 
For at tage det negative først, så indeholder de 
kun i begrænset omfang oplysning om foræl-
dre eller far, og de fleste af disse oplysninger 
fremgår i forvejen af trykte kilder. Visse af op-
lysningerne om fædre går på disses kalde-
navn, fx søn af "Samuel Franzmann" eller 
datter af "Model Moisling". Men ved søgning i 
min computerdatabase var det ikke så svært at 
finde frem til de pågældende.  
 
De positive oplysninger består først og frem-
mest af to slags oplysninger:  
1. Krydshenvisninger til ægtefæller 
2. Oplysning om alder ved dødsfald (for de 

flestes vedkommende) 
 
Ser man alene i Josef Fischers "Jødiske 
Dødsfald" kan man ikke altid afgøre, hvem 
der er gift med hvem.  

To eksempler fra hver sin ende:  

Der er to, der hedder Moses Abraham og der 
er to kvinder, Esther og Karen Joseph, der 
begge er gift med Abraham. Jeg kan nu oply-
se, at Moses Abraham, død 26. juli 1802 var 
gift med Karen Joseph og Moses Abraham, 
død 25. december 1783 var gift med Esther.  
Og der er hele fire, der hedder Abraham 
Wulff. Den ældste, død 14. marts 1815 var gift 
med Buna - det var måske ikke så svært at 
gætte, men de 3 andre af samme navn er  
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døde inden for 13 år, så det var rart at kunne 
få afklaret deres ægteskabelige forhold som 
følger:  

• Abraham, død 09. december 1851, var 
gift med Rachel Meyer 

• Abraham, død 05. oktober 1862 var 
gift med Frederikke von Halle 

•  Abraham, død 19. september 1864, 
var 1. gang gift med Hanne (Levin), 
der døde allerede 1820, og dernæst 
med Esther. 

Oplysningerne om alder ved dødsfald kan sær-
ligt bruges, når man søger de samme personer 
i folketællingerne. Det har i en del tilfælde af-
klaret, hvem der er forældre til hvem.  

Derudover er der i en del tilfælde oplysninger 
om datoer for bevillinger. Der er endvidere ofte 
oplysninger om dødssted og -årsag, hvis der 
er noget specielt at oplyse. For eksempel er 
det om en del kvinder oplyst, at de er døde i 
barselsseng. Og om dem, der er døde i 1853 
er det typisk oplyst, at de er døde af "Cholera".  

Der er ligeledes oplysninger om personer, der 
er fundet druknede, men man må nøjes med at 
gisne om hvorfor. Endelig er der på de fleste 
kort oplysninger på hebraisk, det kan jeg des-
værre ikke læse! 

Jeg har fået lov til at låne kartoteket, så de, der 
måtte være interesserede, kan bare henvende 
sig. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Eksempel: Kartotekskort for Simon David Levy: 

Af kortet fremgår det, at det er professor  
David Simonsens farfar.  

Bagsiden indeholder oplysninger om 8  
børn, hvoraf jeg tidligere kun havde  
kendskab til de tre.                             (AF) 
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Endnu et eksempel: Abraham Israel. Kartotekskortet giver en række informationer, udover hvad 
man kan læse i "Jødiske Dødsfald...”, fx hans kone og hans børn, med henvisning til "Portugiserfor-
tegnelsen 1811". Det er desværre ikke normen med så mange informationer, dog er det ikke usæd-
vanligt med hebraisk tekst. 

.  
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Siden Sidst 
I skrivende stund er sæsonen godt i gang i Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark 
 

Besøg på Dansk Jødisk Museum 

 
Vi lagde ud allerede den 19. august med et be-
søg på Dansk Jødisk Museum. 

Vi har for ikke så længe siden hørt om søgemu-
lighederne i Museets databaser. Dette andet 
møde bød dels på en repetition heraf – så nye 
tilhørere kunne begynde – dels uddelingen af et 
nyttigt hjælpemiddel til brug for udforskningen af 
Museets samlinger. Det hedder vist et handout 
på moderne dansk. Vi fik også et kig ind i loka-
lerne, hvor medarbejderne sidder. Desuden var 
der kaffe og kage rundt om bordet i det bager-
ste rum.   

Bjarke Følner fortalte også denne gang velop-
lagt om alle indgangene og om det arbejde, der 
stadig forestår. Genealogerne kan hente meget 
personalhistorisk stof allerede nu, og mere vil 
komme til. 

   
Bjarke Følner                  Janne Laursen 

Indledningsvis havde Museets leder, Janne 
Laursen, fortalt om livet på Museet. Der var 
blevet foretaget en publikumsundersøgelse, der 
viste, at 43 % af de besøgende var turister, 42 
% var hjemmehørende i Danmark. Selvom der 
ikke er café eller stor butik, tilbringer den besø-
gende i snit ¾ til en hel time i museet. Det sva-
rer til Louvre! Den typiske besøgende – også på 
vore omvisninger på Møllegade, Mosaisk Vestre 
og på byvandringerne – er en kvinde over 50. 
Museet har dog også en del skoler, studerende 
fra universiteterne og designfolk som gæster. 

Libeskinds arkitektur til trækker en del. 

Janne Laursen havde meget spændende at 
berette om Museets arbejde, om Sveriges-
projektet, om en udstilling, man har lavet i Jeru-
salem, om Kulturnat og Golden Days. Alle ste-
der ønsker Museet at markere sig.  Det fik – 
ligesom andre ansøgere – ikke statsanerken-
delse i år.  

Det betyder øget fokus på fundraising samt 
landsdækkende arbejde. Janne Laursen og 
Bjarke Følner rejser for tiden provinsen tynd  
for at sikre dette nyttige samarbejde. JGS vil  
til foråret sætte fokus på netop provinsbyerne 
og genealogien. 

Allan Falk fortalte om fundet af Julius Margo-
linskys arkiv i mosaisk Troessamfunds gemmer. 
(Læs herom i artiklen  ”Margoteket” på side 6). 

Europæisk  Jødisk Kulturdag 2008 
Jødisk musik 

En række af efterårets arrangementer vil – i 
lighed med tidligere – blive afviklet i samarbejde 
med vore vanlige samarbejdspartnere. Dansk 
Jødisk Museum er den ene. Andre er Selskabet 
for Dansk Jødisk Historie og Danmarklogen.  

Med de to sidstnævnte blev der atter i år holdt 
en dansk udgave af Europæisk Jødisk Kultur-
dag. Datoen - 7. september - var den samme 
overalt i Europa, og denne gang var vort tema 
også identisk med de andre landes: Jødisk 
musik. 

Det blev en varieret og festlig aften om dansk 
jødisk musik, afholdt for ca. 85 personer i udstil-
lingssalen ved Rundetårn på Trinitatis Kirkeloft. 

I pausen blev der serveret kaffe og en kage, der 
fik englene til at synge. Den var fra min barn-
doms bager Bosse, så nostalgien var ikke kun 
på det musikalske område. 

Der blev fremført værker på cd, på flygel, violin, 
harmonika og obo samt sunget og danset. De 
enkelte numre blev ledsaget af seriøse og (hel-
digvis ofte også) muntre kommentarer. På stor-
skærm sås billeder af komponister og optræ-
dende 
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Gribende var et stykke videooptagelse, hvor 
nyligt afdøde Poul Sandfort overværer ouvertu-
ren til ”Brundibar”, komponeret af ham selv til 
den børneopera, der blev opført i There-
sienstadt. Alle de optrædende børn, på Poul 
Sandfort nær, blev deporteret efter ”skuespillet” 
for Røde Kors.Repertoiret spændte vidt: Fini og 
Robert Henriques, Herman D. Koppel, Victor 
Bendix, Poul Sandfort, Benni Chawes, Max Be-
resowsky, Chaim Ritterband, Ronen Thalmay 
og Henrik Goldschmidt var komponisterne, vi 
hørte. Fremførelserne var af: Vera Panitsch,  

En 14-årig violinvirtuos, Poul Rosenbaum, Ben-
ni Chawes og Ronen Thalmay på klaver med 
meget forskellig stil – de to sidste syngende til 
eget akkompagnement / egne værker.  
Den grande finale stod Henrik Goldschmidt og 
Anders Vesterdahl for. Ingen aften uden klez-
mer-toner, stampen i gulvet, klappen i hænder-
ne og syngen med. 

En aften med formidling af megen lærdom og 
stor musikglæde. Alt klappede, og mange vil 
sikkert se hen til næste års Europæisk Jødisk 
Kulturdag.                                                      MC

 
Anders Vesterdahl og Henrik Goldschmidt 

 

           
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….  

FOR AT KUNNE TILRETTELÆGGE MØDER OG FOREDRAG BEDST MULIGT  
er det vigtigt, at medlemmerne giver deres mening til kende om møderne,  

samt fortæller os om deres ønsker og behov – eller foreslår emner til kommende møder! 
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HUSK:  Tilmelding til alle møder er nødvendig!  

Tilmelding kan ske til elsebeth@paikin.dk eller tlf. 20 66 24 33. 
 Deltagerantal er begrænset til 40 i lokale 1 og 90 i foredragssalen! 
Vi forsøger i efterårssæsonen at afholde møder den 3. tirsdag i hver måned, hvilket vil gøre det muligt for alle 
at reservere datoerne. Aftenmøder vil fremover ofte blive arrangeret i fællesskab af Jødisk Genealogisk Sel-
skab og Selskabet for Dansk Jødisk Historie. De møder vil være markeret med  

25. – 27.   
okt. 2008 

 

Møde i Slesvig i samarbejde med JGS-Hamburg  
og besøg på Slesvig Landsarkiv 

Tilmelding senest 5. oktober nødvendig af hensyn til reservation af lokale, 
mad m.v. – Meddel venligst forventet ankomsttidspunkt (lørdag eller søn-
dag) og om I vil se udstillingen på Schloss Gottorf.  
Tilmelding til < jgsdenmark@gmail.com > eller tlf. 20 66 24 33. 
Lørdag den 25. oktober: 

Kl. 15.00 Besøg på udstillingen i Schloss Gottorf.  (Dette punkt er uden for det fælles program, så 
hvis der er nogle danskere, der ønsker at deltage i dette arrangement, er det nødvendigt specielt 
at meddele dette!) 

Kl. 19.00/19.30 Fællesspisning, så medlemmerne af de to foreninger kan lære hinanden at kende 
og skabe muligheder for gode kontakter.  

Søndag den 26. oktober møde på Hotel Waldschlösschen: 

Kl. 10.00 Velkomst – efterfulgt af to foredrag og diskussion: 
• Elsebeth Paikin, formand for JGS-Danmark, vil holde foredrag om forbindelserne mellem 

jødiske familier i Hamburg og Danmark, samt fortælle om JGS-Danmarks arbejde og de 
danske kilder. JGS-Danmark vil medbringe en laptop med databaser over jøder i Danmark.  

• Jürgen Sielemann, næstformand i JGS-Hamburg, vil holde foredrag om forbindelserne mel-
lem jødiske familier i Hamburg og Danmark, samt fortælle om JGS-Hamburgs arbejde. JGS-
Hamburg vil medbringe deres laptop med databaser fra Slesvig, omfattende registre over 
fødsel, ægteskab og dødsfald i perioden 1811-1866, hvor der findes mange oplysninger om 
familier i Hamburg med danske rødder. 

Kl. 13.00 Frokost. 

Kl. 14.00 Præsentation af databaser, der dokumenterer forbindelsen mellem danske og ham-
burgske familier. Mulighed for individuelle søgninger. 

Kl. 19.00 Middag 

Mandag den 27. oktober besøg på Schleswig-Holstein Landsarkivet.:  

Kl. 10.00   
• Professor Rainer Hering, leder af Schleswig-Holstein Landesarchiv i Slesvig vil vise os arki-

verne, og  
• en arkivar med speciale i kilderne til jødisk historie og slægtsforskning vil fortælle herom. 

Der er ingen deltagerafgift. - Hver deltager betaler selv for hotel, fortæring og rejse - og sørger 
selv for reserveration af værelse og billetter o.l. 

Anbefalet hotel hvor mødet søndag vil blive afholdt: Hotel Waldschlösschen, Kolonnenweg 152, 
D-24837 Schleswig, Tlf: 04621 3830, Fax: 04621 3831 05 
e-mail: reception@waldschloesschen.de, - Website: http://www.hotel-waldschloesschen.de 

mailto:elsebeth@paikin.dk
mailto:reception@waldschloesschen.de
http://www.hotel-waldschloesschen.de/
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Søndag 
23. nov. Kom og besøg os på WIZO-Basaren 

I lighed med tidligere år vil JGS-Danmark have en stand på WIZO-basaren, hvor vi ud-
stiller bøger og hvor der vil være en bærbar computer med databaser m.v.  

YAD VASHEM kampagnen som påbegyndtes i 2006 fortsætter. 

Tirsdag 
18. nov. 
2008  

  19:30 

 

Genetik og genealogi 
Elsebeth Paikin fortæller om genetik og genealogi: 

Hvad er DNA-tests? Hvad kan DNA-tests give svar på – og hvad kan de ikke?  
Røber DNA-tests vores hemmeligheder? Afslører den genetiske sygdomme?  
Hvorledes kan DNA-tests bruges som hjælpemiddel i slægtsforskningen. Hvad skal man 
sikre sig før man bestiller DNA-test.  

Hun vil ligeledes give eksempler fra det virkelige liv om overraskende fund og fortælle 
om forskellen mellem ”Genographic Project” og ”FamilyTreeDNA” og sammenligne med 
andre DNA-test-firmaer verden over. 

Mødet er ikke kun for dem, der overvejer at bestille en DNA-test, men for alle, der ønsker 
at vide lidt mere om DNA og genetik, som vi så tit støder på i medierne. 

En ekspert fra FamilyTreeDNA enten vil være ”til stede” via videokonference for at svare 
på spørgsmål og fortælle nyt. Videokonferencen vil foregå på engelsk, men spørgsmål 
og svar kan blive oversat.  

(Læs mere side 1 og 3) 
Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen (max. antal deltagere 90) 
Tilmelding nødvendig til < jgsdenmark@gmail.com > eller tlf. 20 66 24 33 
Deltagergebyr:  Medlemmer 20 kr. - Gæster 40 kr. 
 

Tirsdag 
16 dec. 
2008  

  19:30 

 

DNA, genetik, antropologi og demografi… 
De mere generelle og grundlæggende aspekter vil blive præsenteret af Peter K.A. Jensen  

Peter K.A. Jensen, som er speciallæge i klinisk genetik, klinisk lektor ved Århus Universi-
tet, og forfatter til mange videnskabelige artikler/lærebogskapitler om genetiske og antro-
pologiske emner, har også et formidabelt talent for at gøre emnet forståeligt og spæn-
dende for lægfolk.  

Peter K. A. Jensen er forfatter til følgende bøger: ”Menneskets oprindelse og udvikling”, 
”Mennesket - den genetiske arv” og ”Da mennesket blev menneske”, for hvilken han 
modtog Dansk Forfatterforenings faglitterære pris i 2006. 
Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen (max. antal deltagere 90) 
Tilmelding nødvendig til < jgsdenmark@gmail.com > eller tlf. 20 66 24 33 
Deltagergebyr:  Medlemmer 50 kr. - Gæster 75 kr.  
 

 
Dato for møderne er allerede planlagt, så reserver følgende dage: 

Tirsdag 20. januar – Mandag 16. februar – Tirsdag 17. marts   

Tirsdag den 21. april afholdes generalforsamling.  
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Andre møder af interesse 

 

    Museet tilbyder omvisninger i museet, byvandringer, saloner og  
    udendørs koncerter i årets løb. Mange arrangementer er gratis  
    for museets gæster, når entréen er betalt. 
___________________________________________________________
 

"En sikker havn - eksil i Sverige 1943-45" - En billedfortælling til Kulturnatten.  
Fredag den 10. oktober, kl. 18-24. Adgang med Kulturpas.  
Dansk Jødisk Museum viser fotografierne fra særudstillingen ”A Safe Haven – Exile in Sweden 1943-45” på Kulturnatten, i 
form af store billedprojektioner på museets vægge. Læs mere herom: < http://www.jewmus.dk/af_interesse.asp  
Kulturpas kan købes på www.kulturnatten.dk, på museer, biblioteker og S-togsstationer i København og på Frederiksberg. 

Følg med i museets arrangementer, på http://www.jewmus.dk/   
Man kan tilmelde sig museets nyhedsservice på: http://www.jewmus.dk/nyhedsbrev.asp  

 

Slægtsforskerdagen. Lørdag den 25. Okt. Kl. 9.15-15.15 i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4. 2500 Valby. Ikke langt 
fra Valby S-Station. Årets Tema: ”Skole og undervisning i de sidste 300 år.” Dette er emner som har berørt mange af 
vore forfædre. Vore 3 foredragsholdere vil fortælle om dette. Nogle vil inddrage relevant kildemateriale til belysning af 
disse emner og fortælle om, hvor kilderne findes og om hvordan de kan benyttes.  
Tilmelding til A.M. Krogh-Thomsen, gerne på  http://www.genealogi-kbh.dk. 

Se program her: < http://www.genealogi-kbh.dk/dokumenter/Slaegtsforskerdag%202008%20bladet.pdf > 

Onsdag den 12. Nov. kl. 19.00: "Neden om og hjem - i 1700-tallets København" Peter Henningsen, dr. phil., arkivar, 
Københavns Stadsarkiv: Størstedelen af befolkningen i 1700-tallets København levede et liv i armod og fattigdom. Den 
resterende del levede til gengæld med frygten for selv at ende i skidtet. Bogstaveligt talt. For København var ikke bare en 
by med en fattig befolkning. Det var også en ufattelig beskidt by. Ådsler og menneskeekskrementer flød i gader og kana-
ler. Voldgravenes rådne vand sendte en stadig hørm ind over byen på de varme sommerdage. Blod og tarmrester fra 
slagterierne løb i grøfter og rendestene, men også fiskeblødere og skindere bidrog med lyst til byens landskab af lugte og 
lyde. Aftenens foredrag inviterer tilhørerne med på en til tider eksotisk tur til de mindre kendte sider af pudderparykker-
nes København - vi skal kort sagt en tur ned i tidens ildelugtende folkedyb - og det er ikke en tur for folk med sarte næser.  

Onsdag den 3. Dec. 19.00: "Matrikler". Jan Pedersen, Koordinator i Rigsarkivets Sekretariat. Helt tilbage fra dengang 
man sad på tinge under det store egetræ i byen, har der været handlet med ejendomme - det er derfra begrebet tinglys-
ning kommer - at læse på tinge! Et foredrag om gammel skik, der såmænd også bruges i dag. I dette foredrag fortæller 
vor foredragsholder om, hvordan du kan finde de ejendomme dine forfædre har boet på, og følge disse ejendommes 
historie. Ved hjælp af matrikler, skøder, servitutter, brandtaksationer og matrikelkort kan du følge netop dit hus historie.   

Mødested (undtagen slægtsforskerdagen): Mormonkirkens venlige lokaler i Ballerup-Centret. Mødelokalerne ligger i den 
samme bygning, hvor S-toget 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. 

 

 
Mødested:  

Selskabet for Dansk Jødisk Historie 
Torsdag den 23. oktober kl. 19.30: Journalist Erik Høegh-Sørensen har skrevet en bog om Søren 
Kam og fulgt ham nøje. Kam lever i dag i Tyskland og der er til stadighed debat om, hvorvidt han 
kan udleveres eller ej. Nye oplysninger tyder på, at Søren Kam spillede en aktiv rolle ved tilfange-
tagelsen af danske jøder i oktober 1943. Han modtog to gange Jernkorset og var sammen med 
Schalburg den mest dekorerede danske nazist 

Tirsdag den 11. november kl. 19.30: Arbejdet for de sovjetiske jøder. Personer, der var aktive 
fortæller om arbejdet for de sovjetiske jøder. Finn Altschuler, Leslie Rabuchin og bl.a Linda Herz-
berg beretter om organiseringen og de hemmelige rejser til Sovjetunionen for at bringe hjælp til 
Sovjetunionens jøder. Hjælpeaktionen for Sovjets jøder var en af de største hjælpeaktioner fra 
europæiske jødiske menigheder i nyere tid. Selskabet forsøger sammen med Soviet Jewry at 
indsamle materiale om det store hjælpearbejde, så det kan bevares for eftertiden. Hvis man har 
materiale, dokumenter eller fotografier bedes man henvende sig til Magda Goldschmidt som vil stå 
for indsamlingsarbejdet. Magda Goldschmidt har tlf: 33 79 25 38. 

Ny Kongensgade 6 
København K 
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FBI dokumenter nu online 
 
For at fejre 100-året for FBI, Federal Bureau of Investigation, har http://www.Footnote.com digitaliseret sin 
samling af FBI-journaler og stillet dem gratis til rådighed på 
 

http://www.footnote.com/documents/169098/fbi_case_files/.  
 
Samlingen består af flere end 2 millioner dokumenter for perioden 1908–1922. Personer, der findes i samlin-
gen, behøver ikke at være kriminelle. FBI – som andre efterretningstjenester – holdt øje med personer, der 
kunne anses for at være mulige ballademagere eller politisk aktive. Under 1. verdenskrig fik de også ofte fore-
spørgsler om personer, der søgte visa til USA. Mange af de dokumenter, jeg har fundet, drejer sig om visum-
ansøgninger, som fx en ansøgning fra Morduch Gameroff, der 18-19 år gammel, i december 1919 ansøger 
om visum til USA fra Harbin, Kina.  
 

 
 

 Udover ansøgninger om pas er der meget, meget 
mere, fx ansøgning om indfødsret, som denne for  
Salomon Sanger: 
På Footnote.com er der også fotos, gamle aviser 
(London Times fra 1795) - jeg har slet ikke haft tid til 
at prøve det hele. Men jeg har imidlertid allerede 
fundet så meget spændende, at jeg håber på at få tid 
til at udforske.  

Søgningen er gratis, men hvis man finder noget af 
interesse og derfor vil have selve dokumentet må 
man betale et gebyr, der for et år koster omkring 350 
kr. – altså mindre end 1 kr. pr dag. Et månedligt ge-
byr koster ca. 60 kr., og prisen for blot et enkelt do-
kument er ca. 10 kr. Man kan betale online med kre-
ditkort. 
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Nyt om bøger: 

 

 

Why We Watched.  
Europe, America, and the Holocaust 

 
Norton, New York, 2008  - ISBN 978 0 393 06462 9 - 576 sider, 30 illustrationer. 
 
Af Theodore S. Hamerow, professor emeritus i historie, University of Wisconsin. 
 
Man ved nu, at de Allierede i 2. Verdenskrig allerede i midten af 1942 vidste, at 
nazisterne systematisk myrdede jøderne i Europa. Alligevel gjorde de Allierede 
intet for at standse dette brutale og forfærdelige folkedrab. Hvorfor?  
 
”Why We Watched” er et forsøg på at finde svaret på dette væsentlige spørgsmål 
om Holocaust: Hvorfor gjorde de allierede intet da Hitlers udryddelsesmaskine 
tog fat? 

I ”Why We Watched”, argumenterer Theodore Hamerow for, at hvis blot ét land havde åbnet sine døre for 
Tysklands forfulgte jøder i 1930’erne og hvis De Allierede havde forsøgt blot at bombe én udryddelseslejr, ville 
det have haft meget stor betydning. Han mener, at De Allieredes ligegyldighed tillod nazisterne at indespærre 
og myrde seks millioner jøder, fordi hver enkelt af de allierede nationer havde deres egen version af ”jøde-
spørgsmålet” – deres egen form for antisemitisme, som måske ikke var så grov og ondartet som den tyske, 
men var katastrofal.  
 
I denne spændende og provokerende bog afslører Hamerow, hvorledes det utænkelige skete. 

 

 
I april 2007 så et tidsskrift dagens lys: ”Goldberg” – det handler ikke specielt om slægtsforskning eller familie-
historie, men har mange forskelligartede artikler, som måske kan være af interesse.  
Liste over artikler findes på http://www.goldberg.nu/Artikler/ - nogle få eksempler: 
 
Goldberg#8 
Abayudaya Fortællingen om Abayudaya-jøderne er en af de 
mere usædvanlige i nyere jødisk og afrikansk historieskriv-
ning. 
Goldberg#8 
Kulturens mange spor Nærgående møder mellem meget 
forskellige kulturer har præget billedkunstneren Doris 
Blooms liv, og de har også sat sig dybe spor i hendes kunst. 
Goldberg#8 
´Verdens Længste Rejse´ Goldberg er på sin rejse verden 
rundt kommet til Rom. Her har der – på godt og ondt – 
boet jøder i 2000 år og deres tilstedeværelse har sat sit 
præg på byen. 
Goldberg#7 
Det originale  Thomas Blachman har en indre russer og 
stærke minder fra en jødisk familie med store armbevægel-
ser og en festgarderobe, der lignede noget fra Hollywood. 
Måske er det også lidt derfor, at han godt tør være både 
forfængelig og sentimental og helt sig selv? 

Goldberg#6 Mamma mia - min genetiske rejse 
For 100 dollars og en spytklat kan man få viden om sine 
fjerne forfædre, samt måske en god forklaring på, hvorfor 
man kan føle sig hjemme på et fremmed sted. 
Goldberg#6 Einsteins liv og univers 
”Fantasi er vigtigere end viden”, sagde Albert Einstein – 
verdens første og måske eneste naturvidenskabelige su-
perstar. 
Goldberg#6 Polske flygtninge i Danmark 
For 40 år siden, i marts 1968, udbrød der uroligheder i flere 
polske storbyer. Utilfredsheden med regeringens politik blev 
vendt mod den lille jødiske befolkning, der i stort antal 
måtte flygte ud af landet. 
Goldberg#2 
Garage, bederum, museum 
»Du skal vide foran hvem du står« er der malet med hebra-
iske bogstaver på væggen i bederummet i den tidligere 
garage i ghettoen i Theresienstadt. 

________________________________________________________________________________________ 
Prisen for et års abonnement på Goldberg er 249,- kr. inkl. Porto  I løssalg koster hvert nummer 49,50 kr. og forhandles 
flere steder landet over.  
Adresse: Goldberg, Kronprinsensgade 14, 4, 1114, København K  
Email: goldberg@goldberg.nu 
Telefon: +45 50 24 94 50   
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Orkanen Ike og slægtsforskning 

 

Hvad har de to ting dog med hinanden at gøre? … 
 

 

Evakuering i forbindelse med orkanen Ike 

 

Ødelæggelser i Houston 

 
Midt i september ramte ”Ike” USA's sydkyst ved Galveston i 
den sydøstlige del af Texas. Lidt længere inde i land ligger 
millionbyen Houston, som for alvor blev ramt af ”Ike”, da 
øjet passerede lige øst om byen.  
Både JewishGen’s servere og FamilyTreeDna holder til 
Houston… så der var nervøsitet for, hvad der ville ske.  
JewishGen’s website var nede nogle dage og dermed også 
JGS-Danmarks website, da det ligger på JewishGens ser-
vere, men alle databaser og lignende var sikret. Alt kører nu 
igen som normalt.  
 
FamilyTreeDNAs kontorer i Houston blev beskadiget men 
alt kørte som normalt og uden forsinkelse, da medarbejder-
ne havde taget alle nødvendige forholdsregler med back-
ups, som blev opbevaret andetsteds i USA.  
Family Tree DNA's kontorer var som mange andre bygnin-
ger i Houston lukket nogle dage efter Ike’s hærgen, indtil 
det igen var sikkert at gå ind i bygningen. Alligevel arbejde-
de medarbejderne for at flytte udstyr til andre lokaler, såle-
des at normalt arbejde kunne genoptages allerede mandag. 
Så Bennett Greenspan, stifter og leder af FamilyTreeDNA, 
kunne med glæde meddele, at trods for Ike skete der ikke 
uoprettelige skader takket være ”rettidig omhu” og alt arbej-
de fortsatte uden forsinkelser. 
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