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JØDISK GENEALOGISK SELSKAB I DANMARK
fylder 5 år og indvier Josef Fischer Biblioteket
Den 17. februar 2009 var en stor dag for Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark.
For 5 år siden stiftedes JGS-Danmark den 11. februar, og den 17. februar i år kunne vi så slå dørene op for
vort nye genealogiske bibliotek i Rømersgade 3, 2. Sal til venstre. Herfra er der en smuk udsigt over Israels
Plads og mindestenen for oktober 43. I naboopgangen i nr. 5 har familierne Melchior og Lexner haft bolig, så
stedet ånder af dansk jødisk historie. Metroen og Nørreport er tæt ved, og man kan parkere over og under
jorden.Det var helt naturligt for os i bestyrelsen at opkalde biblioteket efter dansk jødisk genealogis nestor
Josef Fischer. Vi bringer indvielsestalen ved Elsebeth Paikin, i hendes fravær oplæst af Allan Falk, samt dennes tale om Josef Fischer nedenfor (se side 3).

Derefter var der adgang for alle JGSmedlemmer. Trods den trange plads syntes alle
at hygge sig, og Herbert Marcus bidrog med
personlige oplevelser i forbindelse med Josef
Fischer.
Vi håber, dette må blive begyndelsen til et styrket arbejde med dansk jødisk slægtsforskning.
MC

Brug af biblioteket

Udsigt til Israels Plads

Fremover vil der være åbent i biblioteket i bestemte
tidsrum (som annonceres i mødeprogrammet), hvor
man kan benytte bøgerne, kartotekskort og med tiden
også en PC med programmel. Man vil kunne tage kopier.

Herbert Marcus fortæller

Vi påtænker at lave kaffe/te for en skilling.

Begyndelsen er beskeden, både med hensyn til
de fysiske rammer og med hensyn til antallet af
bøger, men mange gode mennesker har doneret bøger og materialer til os op til åbningen (se
side 3), og flere gaver er kommet til siden. Vi
modtog således boggaver fra Dansk Jødisk
Museum og fra Erik Henriques Bing. Fra Det
Kongelige Bibliotek har vi også modtaget en
erkendtlighed.

Biblioteket vil være åbent søndagene

29/3, 19/4 og 3/5 - alle dage 14 - 17
Som nævnt er pladsen lidt trang, men vi skønner, at 5-6
personer ad gangen kan arbejde dér.
Derfor vil tilmelding – som vanligt – være nødvendig!
Det siger sig selv, at vi fortsat vil være taknemmelige for
gaver i form af bøger og andet materiale samt bidrag til
driften.

Ved åbningen deltog flere af disse donatorer,
som vi har navngivet ”donoratiores”, og som fik
lov at besigtige lokaliteten som de første.

Vi glæder os til at se så mange, som pladsen tillader.
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Indvielse af Josef Fischer Biblioteket
Elsebeth Paikin var pga. sygdom i familien
desværre ikke i stand til at være til stede ved
indvielsen, så Allan Falk læste indvielsestalen i
hendes sted:
”Jeg vil gerne byde velkommen til alle jer, der
har hjulpet os med at få startet dette bibliotek
ved gavmildt at skænke bøger, tidsskrifter,
CD’er, og penge til at købe reoler for – og mest
af alt vil jeg takke Merete og Karsten Christensen for deres meget gavmilde tilbud om at stille en del af deres lokale til rådighed for biblioteket. Vi er kede af, at ikke alle, der har hjulpet,
kan være til stede i dag, nogle bor i udlandet,
andre er forhindret pga. sygdom, men vi vil
sende dem et brev med et foto af denne aften.
Professor Emeritus Ole Harck, er en af dem,
og han har i stedet sendt et lykønskningsbrev.

JGS-Danmark takker følgende
donoratiores for deres bidrag
til etableringen af

JOSEF FISCHER BIBLIOTEKET

Bibliotekets navn, Josef Fischer Biblioteket, er
valgt fordi Josef Fischer er jødisk slægtsforsknings nestor i Danmark. Hans mangeårige
fritidsarbejde med udarbejdelsen af de mange
stamtavler – som nok er de fleste bekendt – og
de mange noter, afskrifter af dokumenter, som
nu findes i Rigsarkivet, er overvældende.
Tænk hvis han havde haft en computer, databaser og et genealogiprogram! Hvor meget
mere havde han så ikke overladt til os – til eftertiden!

Merete og Karsten Christensen,
København, for at stille lokale gratis til
rådighed for biblioteket.

Josef Fischer havde nok stiftet bekendtskab
med jødisk slægtsforskning inden han kom til
Danmark, fordi i udlandet – især Tyskland –
var det meget ”moderne”. Nogle få fulgte efter
her i Danmark, men ikke mange. Nu bygger
Jødisk Genealogisk Selskab videre på hans
arbejde og er Josef Fischer taknemmelig, for
uden hans store arbejde ville meget nok have
været meget, meget sværere – mange kilder
ville nok være gået tabt.

Christian Kampen, København

Nu vil jeg give ordet til Allan Falk, medstifter af
og bestyrelsesmedlem i vores selskab, og ikke
at forglemme Josef Fischers barnebarn!

Johan Grün, København

Hanne og Magnus Demsitz, København,
for penge til indkøb af reoler.
For bøger, tidsskrifter m.v.
Allan Falk, København
Arthur Arnheim, Israel
Edward Anders, USA
Elsebeth Paikin, København
Erik Henriques Bing, København
Forlaget Avotaynu, USA
Henny Ritz, København
International Association of Jewish Genealogical Societies
JGS-Hamburg
Leia Furmansky, København
Manfred Hildesheim, Israel
Max Gritzman, København
Milton Rothschild, København
Paul Aron Sandfort, Købehavn
Professor emeritus Ole Harck,
Eckernförde, Tyskland
Vagn Valentinussen, København
Werner Bachmann, Israel
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Indvielse af Josef Fischer Biblioteket (fortsat)
brændte, jeg citerer:
”En kold aprildag år 1900 havde vi haft en
hyggelig hjemmeaften. I 1899 var jeg bleven
forlovet med Josef Fischer, som var religionslærer her i menigheden og boede i menighedens hus Købmagergade 60. hvor han havde
2 værelser til gården. … Jeg var den eneste,
der henad 11 endnu ikke var kommen til ro, da
min mor (Sara, født Goldschmidt, født 06. juni
1855 i Hamburg) kaldte på os, vi skulle øjeblikkelig komme over i forhuset, da det brændte ude på vor køkkentrappe. Der var ikke tid til
at få tøj på, vi havde et par aftenkåber hængende i skabet, dem rev jeg frem til min søster
(Elna, født 22. september 1881 – gift med Louis Schottländer) og mig. Vor unge husassistent
og Julius, der var 12 år, måtte hurtigt komme
med. Vi tog ellers intet med os…..Nu tænkte
jeg, hvordan skulle jeg få fat i jeres far…han
kunne dog være os til hjælp. Telefon fandtes
ikke, så jeg spurgte et par herrer, der stod, om
de ikke kunne komme ind i ejendommen nr. 60
og give besked om branden. En venlig herre
sagde straks ja. Nu var det jo ikke så let, der
var ingen natvægter, ingen klokke udenpå porten, som var en gitterport. Han måtte kravle
over for at komme ind i ejendommen. Han klarede det og kom tilbage med jeres far, som
fortalte mig, at han havde siddet og læst Holberg…

Allan Falk fortalte derefter om sin morfar:
Josef Fischer blev født 15 August 1871 i Siofok, en mindre provinsby på sydsiden af Balaton-søen i Ungarn. Fornavnet staves på ungarsk Joszef.
Han var barn nr. 6 af en søskendeflok på 15,
hvoraf 4 døde som små.
Han forældre hed Jakob (Jakub) og Rosalie
(kaldet Szali) Fischer.
Uagtet han tidligt begyndte at interessere sig
for genealogi, har han ikke efterladt sig notater
eller andet om sine egne aner – jeg ved ikke
engang, hvad hans mors fødenavn er. Jakob
var født i Siofok 1826, hvor han døde 1908 og
ligger begravet, ligesom Szali, der døde 1914.

Vi kom ikke mere til at bo i nr. 35 … Et år efter,
da jeg var gift, boede vi et år Købmagergade
60, hvor vi fik 4 værelser til gården. Der var
heller ingen moderne bekvemmeligheder, det
fik vi første gang, da vi flyttede ind i menighedens nye hus, Ny Kongensgade 6, hvor vi boede i stuen til 1914, da den første verdenskrig
brød ud. Så flyttede vi op på 3. sal, hvor der
tidligere havde været et jødisk børnehjem, og
der fik vi en stor og god lejlighed; vi bor der
stadig endnu i 1960…”

Josef Fischer blev uddannet som rabbiner i
Eisenstadt, hovedstaden i Burgenland, Østrig,
om end en mindre af slagsen. Han afsluttede
sin uddannelse i 1893 og blev samme år ansat
som bibliotekar ved Mosaisk Troessamfund –
en stilling han forblev i til sin død – han kan
ikke kaldes en flakke…

Huset Købmagergade 35 blev købt af min
mormors oldefar Israel Philip Eichel i 1817, så
familien boede altså i ejendommen gennem 3
generationer. På det tidspunkt, da det brændte
var ejendommen ejet af min oldemor Sara
Goldschmidt – der sad i uskiftet bo efter Lion
Eichel, død 1888, og hendes svigerinde Flora
Ruben, enke efter Julius Eichel, død 1886.
Ejendommen – brandtomten – blev solgt år
1900 til Ministeriet for Offentlige Arbejder, der
på denne grund og hjørnegrunden mod

Jeg ved ikke, hvorfor han aldrig søgte en rabbinerstilling andetsteds – når man åbenbart
ikke ville have ham som rabbiner i København
– men en væsentlig grund var nok, at han stiftede familie her i København.
Jeg ved ikke, hvornår han mødte min mormor,
Paula Eichel, født 26. december 1878, men jeg
har fra hendes hånd en beretning om dengang
hendes barndomshjem i Købmagergade 35
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angivne lister, i alt 70. Dette arbejde blev suppleret med et ”Tillæg”, udgivet i 1928, heri giver han genealogiske oplysninger om en række underskrivere af begravelsesselskabets
protokol.

Løvstræde opførte den nuværende tilbygning
til det gamle postkontor i Købmagergade.
Salgsprisen var på 200.000 kr. – det var mange penge dengang, og det kan måske forklare,
at da Josef Fischer og Paula blev gift den 21.
maj 1901 blev gæsterne budt på en 10 retters
menu med tilhørende vine og taffelmusik – jeg
har et eksemplar af den trykte menu.

Jeg har gennemgået 8 af pakkerne med de
noter m.v. han efterlod sig, og som er en del af
Mosaisk Troessamfunds arkiv på Rigsarkivet.
(Pakke 1149 -1156).

Josef Fischer og Paula fik 5 børn:
Leo Gottlieb født 05 september 1902
Edith Käte født 05. oktober 1903
Johanne Esther født 18. februar 1905 (min
mor)
Ella Jakobe og Harriet Jakobe født 13. juli
1910.

Han benyttede sig bl.a. af de kilder, som Julius
Margolinsky nævner i sit forord til ”Jødiske
Dødsfald…” folketællinger 1787 og 1801, liste
over Ekstraskatter i 1762, og København Magistrats Kopulationsprotokoller 1735-1810.
Men han har også benyttet oplysninger fra
skiftesager, Rådstueprotokoller (borgerskaber), matrikeloplysninger m.m.

Jeg ved ikke, hvornår Josef Fischer begyndte
at fatte interesse for genealogien, men jeg ved
hvorfor, han holdt nemlig et foredrag herom
både i Jødisk Ungdomsforening og i Danmarkslogen i 1932. Jeg fandt manuskriptet, da
jeg ryddede op efter at min sidste moster var
kommet på plejehjem, og manuskriptet blev
gengivet i JGS Nyt 2007, nr. 3. Som det fremgår var det efter at Josef Fischer var flyttet til
København og også efter, at han var blevet gift
eller forlovet, for interessen blev vakt ved at
han læste om et anbefalingsbrev fra Moses
Mendelsohn til Isac Euchel – en fjern slægtning til Paula – da denne skulle rejse fra Königsberg til København (Josef Fischer er så
diskret, at han undlader at nævne, at Euchel
rejste fra Königsberg, da han ikke kunne få et
lektorat, fordi Immanuel Kant ikke ville acceptere, at der på hans universitet blev ansat en
jøde!)

For bedst at kunne belyse de mange kilder
Josef Fischer benyttede vil jeg citere fra en
artikel jeg fandt i pakke 1149 om Emanuel
Bendix:
”Emanuel Bendix kaldtes indenfor Menigheden
Rabbi Mendel Lackenbach (Se Salomon –
Fischer: ”Mindeskrift”, s. 195 Register). Han
var født ca. 1747 i Lackenbach en lille Flække i
Comitatet Sopron i Ungarn. Faderen kaldes på
Sønnens Gravsten Baruch….
Han må være indvandret omkring 1770, blev
gift 1774 og fik 17/3 1779 Borgerskab som
Silke-Fabriqueur (Rådstuearkivet) … Svigerfaderen, Ezechiel Levy, erhvervede den 10. Februar 1758 Kgl. Tilladelse til at nedsætte sig og
drive Handel (Rigsarkivet) ….. Han købte
sammen med Broderen, Behrend, Ejendommen Kompagnistræde 50 (nuværende 15 &
17), senere Badstuestræde 86 (nu dele af Nr.
46). Efter Ezechiels Død i 1767 fortsatte Broderen Virksomheden ….. da Behrend … i December 1777 var afgået ved Døden, Købte
Bendix Ejendommen ved Offentlig Auktion den
22. April 1778 for 1051 Rdl. … Ejendommen
brændte ved den store Ildebrand i 1795, han
flyttede derefter til Aabenraa, senere til Anthonistræde, til sidst boede han på Hjørnet af
Badstuestræde og Brolæggerstræde, hvor han
døde den 6. Juni 1813…

Interessen var vakt, og Josef Fischer udarbejdede derefter sin første stamtavle – Stamtavlen Eichel - om sin kones ældste ane i Danmark rabbiner Abraham Salomon og dennes
efterkommere.
Jeg vil ikke opremse alle de stamtavler m.v.
han senere udarbejdede, en værkfortegnelse
er udarbejdet af Michael Hartvig.
Derimod vil jeg gerne fremhæve den rent ud
imponerende mængde af personaloplysninger,
der findes i Arkivalia til ”Mindeskrift i Anledning
af Hundredårsdagen for Anordningen af 29.
Marts 1814”. Josef Fischer gengiver skattelister af forskellig art, såsom ”Carosse-Peruqueog Fontange-Skat af 1710” og ”Kop- og Hesteskat af November 1711” – fantasien vedrørende mulige skatteobjekter fejlede ikke noget,
heller ikke dengang – og Josef Fischer er altså
i stand til at give ganske udførlige genealogiske oplysninger om de jøder, der findes på de

Af Boet, som blev behandlet ved den jødiske
Skifteret, fremgår det, … foruden et hebraisk
Bibliotek med ca. 200 Værker … efterlod han
kun almindeligt Bohave uden større Værdi …
Proklama blev udstedt baade i Adressekontoirets Efterretninger og i Merkur i Altona…
Skifteprotokollen noterer hans Arvinger som
følger: Sønnerne Esekiel, 37 Aar gl., Bentzon,
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se, medens han fik 250 kr. kr. for en større
redegørelse til et dødsbo.

25 Aar gl., Svigersønnen Bendix Salomon,
som alle var tilstede, Desuden Bendix, 38 Aar
gl., Lazarus, 36 Aar gl. Philip, 28 Aar gl. og
Rose, gift med Samuel Isaacson, alle i Stockholm.”

Det er meget begrænset, hvad jeg ved om
hans private forhold, herunder hans ophold i
KZ Theresienstadt. Af en moster til en kollega
til Laila fik jeg imidlertid at vide, at Josef Fischer – som så mange mænd i hans alder –
led af en forstørret prostata, hun hjalp ham ved
at lægge kateter på ham i Theresienstadt.

Josef Fischer korresponderede livligt. Ofte fik
han henvendelser om et enkelt spørgsmål,
andre gange blev han af en Executor Testamenti anmodet om en redegørelse for arveforholdene i en bestemt familie. Og han fik også
anmodninger om udarbejdelse af stamtavler,
udover de, der kendes som trykte. Fx er der
korrespondance om udarbejdelse af en stamtavle vedrørende tobaksfabrikant Abraham
Marcus Hirschsprung.

Et par andre private detaljer: Han var storryger
af tyrkiske cigaretter. Men da han også var en
religiøs mand røg han ikke på sabbat og helligdage.
Han var ivrig kortspiller. Ernest Hartwig har
fortalt mig, hvorledes han som stor dreng blev
sendt i byen hver onsdag for at købe kosher
ost, for da kom Josef Fischer og spillede kort
med bl.a. hans far Max Hartwig.
Blandt efterladte breve er et fra Christen Daell
på Tårbæklund (Daells Varehus): Det fremgår
heraf, at Josef Fischer har tilbagebetalt et –
ukendt – beløb, som han forud for anholdelsen
primo oktober 1943 havde modtaget fra Christen Daell – utvivlsomt med henblik på at kunne betale for turen over Øresund. Josef Fischer og Paula samt den yngste datter Harriet
blev imidlertid pågrebet på landevejen mellem
Hornbæk og Gilleleje, de havde ikke turdet
tage toget, fordi der var så mange andre jøder
med toget. De var på vej til Gilleleje, hvor den
ældste datter Edith ventede på kirkeloftet –
hun var blandt den gruppe, der blev stukket og
blev også sendt til Theresienstadt.
Men uagtet lidelserne i Theresienstadt genoptog Josef Fischer sit arbejde, da han var kommet tilbage, og han arbejdede med genealogien til sin død, der indtraf pludselig og uden
varsel, medens han en smuk sommerdag, den
9. juli 1949 sad på en bænk nedenfor hotel
Bretagne i Hornbæk. Den sidste stamtavle han
arbejdede på var ”Slægten Wulff”, der blev
færdiglavet af Michael Hartvig (og som indbefatter Eva Metz, der mange år senere blev gift
med Leo!)

Ligeledes har Josef Fischer påbegyndt et arbejde om familien Heilbuth. Der ligger således
i pakke 1149 et manuskript vedrørende familien Heilbuth, som dog stort set kun indeholder
en meget detaljeret beskrivelse vedrørende
Wulff David Heilbuth – det var ham der kom
ulykkeligt af dage under englændernes bombardement af København i 1807. Manuskriptet
er maskinskrevet, men forsynet med håndskrevne rettelser – jeg ved imidlertid, at det i
færdig tilstand er blevet sendt til nogen i familien, for da JGS-Danmark havde møde med vor
søsterforening fra Hamburg i Slesvig i oktober
2008, fik jeg af Helga Heilbut en kopi af det
renskrevne manuskript, som hun havde fået
fra en Heilbuth i Danmark! Jeg vil ikke undlade
at nævne, at Josef Fischer har haft en ikke
ubetydelig biindtægt ved sine genealogiske
arbejder. Typisk fik han 50 kr. for en besvarelse af spørgsmål om en enkelt familieforbindel-

Jeg vil slutte her – jeg er selvfølgelig glad for,
at andre i foreningen har foreslået at navngive
JGS-Danmarks bibliotek ”Josef Fischer Biblioteket” og at der derved sættes et minde
over min morfar.
Allan Falk
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Eksempler:

Josef Fischers notat vedrørende Peter Hertz’ slægt

Josef Fischers brev til Carl von Halle 3. januar 1918.
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Mine oplevelser på turen til Slesvig og hvad deraf fulgte
Af Allan Falk
Sylvia. Den rummede adskillige håndskrevne
og – tegnede stamtavleoplysninger, der nærmere viste vore respektive anelinier tilbage til
vor fælles ane. Desuden medfulgte forskelligt
materiale vedr. Heine-slægten, som vi også
begge tilhører. Bl.a. har Sylvia skrevet en
avisartikel, der blev bragt i Frankfurter Allgemeine, om Heinrich Heines onkel Salomon
Heine, der blev overordentlig velhavende og
som gennem sin bank var hovedfinancier, da
Hamburg blev genopbygget i 1842 efter en
storbrand, der lagde ca. ½ af byen øde. Sylvia er ekspert i Heine-slægten, og på min
forespørgsel fik jeg oplysninger om den danske Heine-slægts forbindelse til den tyske
Heine-slægt.

Efter en dejlig køretur med behageligt selskab (Merete Christensen og Jette Lohmann)
gennem det efterårsfarvede Danmark– og ca.
30 km. af Nordtyskland - kom vi til Slesvig,
der ligger smukt ved bunden af Slien og nød
synet af Gottorp Slot, hvis beboere på godt
og ondt har spillet så stor en rolle i Danmarkshistorien.
Vi blev indlogeret på et moderne hotel lidt
uden for byen, og der mødtes vi om eftermiddagen med vore tyske kolleger. Det blev meget hurtigt meget hyggeligt, jeg blev således
hilst velkommen af Sylvia Steckmest med en
bemærkning om, at vi jo var i familie. Hun
forklarede nærmere, at hendes ældste ane
var Baruch Daniel Samuel Stuckert Levy,
som også er en af mine aner (se ”Forgotten
Fragments”, stamtavle V, af Henry Frænkel)

I Slesvig mødte jeg endvidere Hertha Heilbut.
Jeg kendte hende af navn fra GerSIG, så det
var sjovt at møde hende ”in person”. Hun bor
i Bergisch-Gladbach, der ligger i nærheden af
Köln, men var trods den lange afstand rejst til
Slesvig for at møde os fra København. Efter
at hun var kommet hjem sendte også hun mig
en tyk kuvert med oplysninger om hele den
danske gren af Heilbut-slægten – nærmere
bestemt alle efterkommere efter Wulf David
Heilbuth – det var ham, der blev dræbt under
englændernes bombardement af København
i 1807.

Under mødet den følgende dag kom Heinz
Frensdorff hen til mig, han viste mig sin stamtavle vedr. Frensdorff-familien og spurgte, om
jeg havde nogen af det navn. Det havde jeg –
4 – en af dem Sprinzche Frensdorff. Hende
fandt han hurtigt på sin stamtavle, og da jeg
vidste, at det var en af Tom Brøndsteds aner
kaldte jeg på Tom, der var en af de danske
mødedeltagere, så han kunne hilse på sit
nyfundne familie-medlem. Senere under
samme møde fandt Jette Lohmann ved at
spørge den tidligere mangeårige formand for
JGS-Hamburg, Jürgen Sielemann, frem til
forældrene til en af hendes tipoldemødre.

Ved mødet i Slesvig fik Elsebeth af Jürgen Sielemann bl.a.
overrakt 4 kasser med udskrifter fra Hamburg- Altona registre med dansk
islæt til Josef Fischer Biblioteket. Jeg har
gennemgået dem og opskrevet adskillige
nye oplysninger. Jeg vil blot nævne et enkelt
eksempel:

Vi var om eftermiddagen på en tur på Gottorp
Slot, der rummer et meget interessant museum, bl.a. andet en Guttenberg-bibel. Den
sidste dag besøgte vi Landsarkivet. Det er
indrettet i en smuk gammel adelsbygning
med en helt moderne tilbygning, hvor alle
arkivalier opbevares efter moderne principper, herunder ved termostatstyret rumtemperatur. Bygningen rummer også en læsesal,
hvor man dog forlods skal bestille de arkivalier, man ønsker at studere. Efter et besøg i
Slesvig Domkirke, der minder meget om
Roskilde Domkirke, og hvor Frederik I ligger
begravet, foruden at der er en smuk marmorsarkofag men en hvilende statue af ham, gik
turen hjemad i samme smukke vejr.

Det er velkendt, at Albert Ballin, generaldirektør for Hamburg-Amerika-Linien, er søn af
Samuel Ballin, der blev født i Horsens ca.
1804, men som rejste til Hamburg og drev
skibsagenturvirksomhed. Takket være papirerne fra Sielemann ved jeg nu, at Samuel
blev gift 2 gange og fik i alt 13 børn, som jeg
nu har navn og fødselsdatoer på. Albert Ballin
er den yngste. Hans ældste søster Röschen
Ballin blev i øvrigt – ifølge samme kilder - gift
med sin fætter Moses Isaak Cohn, der ligeledes er født i Horsens som søn af Isaac Behrend Cohn og Henriette Ballin.

Efter få dage modtog jeg en tyk kuvert fra

8

Nr. 1 – Vol. 6 – Marts 2009

SIDEN SIDST:
Det seneste nummer af JGS-Danmark-NYT udkom i december 2008 med beretning om, hvad der
var sket indtil september samme år. Meget er sket siden, kulminerende i, at vort selskab fyldte 5 år
her i februar, og at vi ved samme lejlighed kunne indvie Josef Fischer Biblioteket (se side 1, 3 ff.).

Turen til Slesvig 25.-27. oktober 2008

Om aftenen var der fællesspisning, hvor vi
kunne lære hinanden at kende og fortælle,
hvilke slægtninge, hver især søgte efter. Det
foregik livligt på dansk, tysk og engelsk.

JGS-Danmark har fra begyndelsen tilstræbt, at
medlemmerne skulle få mulighed for at deltage
i slægtshistoriske udflugter rundt i Danmark
såsom Fredericia og Slagelse. Men vi har også
ønsket at skabe kontakt til steder, hvor danske
jøder og deres forfædre har færdedes. Man
kunne let drømme om ture til Vilnius, Berlin
etc., men vi har i første omgang valgt at samarbejde med vor nære ”slægtning”, JGSDanmark-Hamburg, som vi besøgte i Slesvig i
oktober 2008. Der er planer om en genvisit til
efteråret i København.

Vi samledes 17 personer, 8 fra JGS-Danmark,
9 fra JGS-Hamburg, lørdag den 25. oktober,
hvor vi så udstillinger efter eget valg på det
smukke Gottorp Slot.

9

Nr. 1 – Vol. 6 – Marts 2009

Næste dags møde foregik på Hotel Waldschlösschen, hvor de fleste var indkvarteret. Formanden for Hamburg-JGS, Hannelore Göttling-Jacobi, bød velkommen, hvorefter Elsebeth Paikin fortalte ved hjælp af en powerpoint
præsentation veloplagt om dansk jødisk historie og ikke mindst hvilke kilder der findes; om
JewishGen’s Scandinavia SIG og JGSDanmarks historie, alt krydret med spændende
eksempler. Blandt disse kan nævnes Mendel
Levin Nathanson, stifteren af de jødiske skoler,
og hans slægtskab med William Alexander
Leidersdorff, den første sorte millionær, amerikanske konsul og medstifter af San Francisco,
samt Ketty Goldschmidt, repræsenteret ved et
postkort fra Theresienstadt.

Derefter talte Jürgen Sielemann, næstformand
for JGS-Danmark-Hamburg ligeledes meget
spændende om forbindelserne mellem jøderne
i Hamburg og Danmark. (Hans foredrag findes
her i bladet på side 16).
Efter frokost gik det løs med mere uformel
snak og søgen på hinandens databaser.
Om aftenen var der igen fælles middag med
endnu mere at fortælle.
Mandag den 27. oktober besøgte vi Landsarkivet i Slesvig, en opvisning i æstetik og ordnede
forhold. Det gamle palæ var meget smukt i sin
blanding af nænsom restaurering og moderne
komfort. Vi fik adgang til de relevante arkivalier, og der blev truffet aftaler med de lokale
eksperter om udveksling af kopier til fælles
bedste.
Efter dette var vort møde slut, men mange
kontakter etableret.
Der var som altid de små mirakler, hvor folk
finder hinanden som slægtninge. Herom kan
man læse i Allan Falks beretning om turen til
Slesvig (side 8).

Slægtsforskning og DNA
60.000 år siden. Ham har man kaldt ”den videnskabelige Adam”.

Al slægtsforskning står i gæld til folk, der i tide
har spurgt de gamle i slægten eller har været i
arkiverne. Deri er intet nyt. Men to ting har
efter min mening revolutioneret genealogien:
brugen af computer og Internettet samt den
dna-baserede udforskning af menneskets afstamning.
JGS-Danmark valgte at bruge to aftener på
dette spørgsmål i efteråret 2008.
Elsebeth Paikin fortalte om brugen af dna i
jødisk genealogi den 18.november 2008 på
Danasvej.

Elsebeth Paikin gennemgik genetikkens historie med særlig vægt på betydningen af ykromosomet og dets mutationer. Hun eksemplificerede gennemgangen med henblik på
kohanitterne, hvilket jo er specielt interessant i
jødisk sammenhæng.

Mange har sikkert set udsendelser om dna og
menneskets afstamning på tv. Her har Spencer Wells f.eks. påvist, at Thomas Jefferson
går tilbage til en mand i Libanon, og at vi alle
sammen stammer fra en mand i Afrika for
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Det vil føre for vidt at gengive disse 3 forelæsninger, men læs Peter K.A. Jensens bøger.
Fortæl os til møderne, hvis nogen tager dnatesten og får bekræftet/afkræftet genealogiske
spørgsmål. Vi hører gerne i selskabet om erfaringer hermed og følger gerne op på det ved
kommende arrangementer.

Elsebeth Paikin gav også anvisninger på,
hvordan man selv kan komme videre, og hvilke
løsninger, der efter hendes bedste skøn er
mest velegnede. Ingen ønsker jo at få forkerte
oplysninger.

Peter K.A. Jensen holdt foredrag om DNA
den 16. december 2008 på Danasvej

Om udforskningen af jødisk liv i de danske
provinsbyer

Denne forelæsningsrække, der begyndte i sin
tid med Samuel Rachlins fortælling om, hvordan han fandt sine aner, og som fortsatte med
Elsebeth Paikins instruktive foredrag, blev rundet af med et besøg af den måske mest anerkendte forsker i og formidler af spørgsmålet
om dna og menneskets afstamning, Peter K.A.
Jensen, der har skrevet flere bøger om emnet.
De kan anbefales varmt. Han er – ligesom
Elsebeth Paikin – god til at formidle stoffet
morsomt og forståeligt.

ved Merete og Karsten Christensen
20. januar 2009 på Danasvej
Mange danske jøder har oprindelse i provinsen, hvor der i en periode stort set var jøder i
samtlige købstæder og også i en række flækker.
Merete Christensen gennemgik i store træk
provinsjødernes historie fra 1590-erne til nutiden. Hun fortalte om deres antal, deres erhverv og problemerne med at fastholde et
fuldgyldigt jødisk liv, når man var så relativt få
personer.
Det blev nævnt, hvorledes København tiltrak
først de nærmest boende jøder i f.eks. Helsingør, Roskilde, Slagelse og Lolland-Falster.
Siden fulgte jøderne fra Fyn og til sidst Jylland,
hvor Randers-menigheden lukkede som den
sidste – i realiteten først efter 2. Verdenskrig.
De eksisterende minder i form af de 10 begravelsespladser og synagoger ( Fåborg og
Horsens ) blev omtalt.

Vi fulgte også her forskningen ud fra ykromosomet, som jo kun mænd har, men også
muligheden for via mitokondrie-analyse at se
på kvindelinjen.

Karsten Christensen fortalte om veje til udforskning af provinsjødernes historie.
Han gennemgik både de traditionelle kilder,
ministerial -protokoller og folketællinger, og de
mere specifikke såsom borgerskabslister, skøde- og panteprotokoller og skifter.

Vi fik aflivet mange forestillinger om, at mutationer handler om sygelige afvigelser, vi fik belyst, at vi er meget ens – også selvom vi ikke
alle er etniske afrikanere – og hvor mange
muligheder, der endnu er for at finde ud af
mere.

I februar 2009 indviedes Josef Fischer Biblioteket. Se herom på side 1.
Merete Christensen

Peter K. A. Jensen talte naturligvis også om
”Cohen modal haplo-typen” (”Kohanit-genet”).
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Nye bøger:

Mors hemmelighed
På sporet af en jødisk indvandrerhistorie
Af Karin Lützen
Mors hemmelighed er en dokumentarisk fortælling om
sent i livet at opdage, at ens familiehistorie bygger på fortielser.
Karin Lützen voksede op i Fredericia hos en dansk far og
en fransk mor, der forlod Frankrig som ung kvinde. Med
sit sydlandske udseende og rygende temperament var
moderen en eksotisk skikkelse i efterkrigstidens provinsmiljø. Efter hendes død antyder en fransk veninde pludselig, at moderens familiebaggrund er en anden end antaget. Nysgerrigt opsøger forfatteren moderens barndomskvarter i Paris og kommer langsomt på sporet af sin hidtil
ukendte slægt.
Slægtsforskningen og samtaler med franske slægtninge
afslører, at familien var del af en massiv jødisk udvandringsbølge fra Østeuropa til Vesteuropa omkring år 1900.
I Paris lod familien sig velvilligt assimilere ind i det franske
samfund, indtil Anden Verdenskrigs rædsler rykkede
nærmere.
Mors hemmelighed sætter slægtens historie ind i en større europæisk sammenhæng, men søger
samtidig svar på de nære spørgsmål: Hvad skete der egentlig under krigen, siden moderen undlod at fortælle om sin sande herkomst? Hvorfor var hun så optaget af at virke mere fransk end
franskmændene? Kan man pludselig føle sig som jøde, når det jødiske ikke har været en del af
ens opvækst?
Karin Lützen, født 1952, er lektor i historie ved Roskilde Universitet. Hun har et længere kulturhistorisk forfatterskab bag sig.

Onsdag den 27. maj kl. 19:30 i Ny Kongensgade 6, København K,
vil Karin Lützen fortælle om arbejdet med at finde frem til moderens slægt og om bogens
tilblivelse. - Gå ikke glip af denne aften. Læs mere om mødet i Mødeprogrammet.
Hvis I ikke har læst anmeldelser af bogen i aviserne, så kan nogle findes på:
http://www.berlingske.dk/article/20090304/kultur/90304188/&template
http://politiken.dk/boger/faglitteratur_boger/article664407.ece
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/316554:Historie--Mors-joediske-hemmelighed
http://www.fyens.dk/article/1201658:Boeger-og-tegneserier--Sporloes-deluxe
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2009/03/05163820.htm

… og find flere evt. på www.google.com
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Journalist Nathalin Nathan
Af Allan Falk

Et af børnebørnene hed Nathaniel Nathan,
født 31.12.1868 i Fredericia. Han er bror til
Jans farfar Louis Beer (født Nathan), og det
slog mig, at han muligvis kunne være Hannes
morfar. Jeg mailede derfor til dem begge og
spurgte, hvad de mente om den teori. Efter
udveksling af fotos m.m. er det nu afklaret, at
Hannes morfar ”Nathalin Nathan” er identisk
med Jans farfars bror Nathaniel Nathan!

På mødet i JGS den 20.01.09. satte en dame, som jeg ikke før havde set i vor forening,
sig overfor mig. Hun præsenterede sig som
Hanne Meyer, boende i Esbjerg. Med hende
var hendes barnebarn Katja. Hun var interesseret i at få nærmere oplysninger om sin morfar. Til brug herfor gav hun mig en kopi af
hendes mors – Nathanie Poulsen Kjærgaard
- dåbsattest. Af denne fremgår, at hendes
morfar hed ”Journalist Nathalin Nathan”.
Hanne oplyste supplerende, at hun vidste, at
han senere havde taget navneforandring til
”BIER”.

Det er ikke første gang, at et medlem gennem JGS har fundet sin slægt. Kort efter foreningens start fandt (nu afdøde) Bjarne
Schartau og Miriam Schwarz født Katz ud af,
at deres respektive morfar og mormor var
søskende – og pudsigt nok er der den forbindelse mellem disse 2 historier, at Hannes
mormor efter at have født Hannes mor blev
gift med Samuel Cohn. Han er efterkommer
af slagtermester Salomon Isak Cohn i Slagelse og fætter til Bjarnes morfar Willy Cohn og
til Miriams mormor Eline Randrup født Cohn.

Få måneder tidligere var jeg kommet i forbindelse med Jan Beer, der bor i Melbourne,
Australien. Ham var jeg kommet i forbindelse
med, fordi en i Stockholm bosat slægtning til
ham havde henvendt sig til Mosaisk Trossamfund for at søge oplysninger om en Albert
Lion, der nogle år havde boet København.
Forespørgslen var havnet hos mig, og da min
morbrors første kone var født Lion spurgte
jeg, om det mon var familie. Det viste det sig
at være. Min forespørgsel blev sendt videre til
Jan Beer i Melbourne, idet hans mor også var
født Lion, en fjern slægtning til min morbrors
kone. Men Jan fortalte mig også, at han på
fædrene side var fra Danmark, slægten hed
oprindeligt Nathan, men hans farfar og dennes brødre havde ændret efternavnet til
BEER. Jan gav mig detaljerede oplysninger
om slægten, tilbage til Philip Abraham Nathan, der var født i Rendsburg ca. 1805 og
indvandret til Danmark efter 3-årskrigen
1848-50, hvor han slog sig ned som handlende i Korsør, blev gift med Jette Lazarus,
født i Kiel og fik 10 børn.

Jan kommer til København i juni måned og
har givet tilsagn om at holde et foredrag om
sin slægt i JGS-Danmark – mere herom i
næste nummer af JGS-NYT.
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HUSK:

Tilmelding til alle møder er nødvendig!
Tilmelding kan ske til jgsdenmark@gmail.com eller tlf. 20 66 24 33.
Deltagerantal er begrænset til 40 i lokale 1 og 90 i foredragssalen!

Forsøget med at afholde møder på faste dage – 3. tirsdag i hver måned, fortsætter. Vi har ikke hørt fra medlemmerne, hvorvidt det er en god eller dårlig idé. Det giver i hvert fald alle mulighed for at reservere datoerne.
Tirsdag
21. april
2009

 19:30

Generalforsamling
I år er generalforsamlingen ikke indledt med et foredrag, så generalforsamlingen starter kl. 19:30.
Efter generalforsamlingen bliver der tid til hyggesnak. Det spændende foredrag bliver vi dog ikke
snydt for, men det bliver den 27. maj (se nedenfor).
Sted: Ny Kongensgade 6, stuen

Onsdag
27. maj
2009

 19:30

Mors hemmelighed - På sporet af en jødisk indvandrerhistorie
Karin Lützen, mag. art. i nordisk folkemindevidenskab og
lektor i historie på Roskilde Universitet, vil fortælle om sit
arbejde med at finde oplysninger om sin mors franske
familie, der imidlertid viste sig at være jøder, der udvandrede fra Rumænien til Frankrig. Moderen blev gift med
en dansk mand og levede resten af sit liv i Danmark.
Hverken moderen eller morfaderen havde nogensinde
nævnt den jødiske familie. Karin Lützen fandt efterhånden frem til familiemedlemmer, som hun aldrig havde
hørt om.
Karin Lützen beskriver sin efterforskning i bogen, ”Mors
hemmelighed”, der netop er udkommet, men med sin
baggrund i folkemindevidenskab og historie nøjes hun
ikke med navne og datoer og lidt familiekrøniker men
graver dybere og søger at finde svar på spørgsmål der
uvilkårligt dukker op:
Hvordan var livet som indvandrer? Hvordan levede de? Hvorfor blev så mange skræddere eller tekstilarbejdere? Hvor boede de?
Bogen er spændende og interessant for alle, der forsker i jødiske slægter, uanset om de
boede i Danmark eller andre lande som fx Frankrig og USA.
Sted: Ny Kongensgade 6, stuen
Tilmelding nødvendig til < jgsdenmark@gmail.com > eller tlf. 20 66 24 33
Deltagergebyr: Medlemmer 20 kr. - Gæster 40 kr.

Juni 2009

Jan Beer, Melbourne, Australien
Allan Falk har fået kontakt til Jan Beer (se artiklen ”Journalist Nathalin Nathan” side 13).
Jan Beer har gennem mange år forsket i sin slægt, og når han i juni besøger Sverige og
Danmark, har han lovet at komme og fortælle om slægten og sin slægtsforskning.
Tid og sted er endnu ikke fastlagt, men det bliver i perioden 21. maj – 22. juni.
Nærmere oplysninger i næste nummer af JGS-NYT.
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Josef Fischer Bilblioteket
vil være åbent
søndagene 29. marts, 19. april og 3. maj - alle dage kl. 14 – 17
OBS: Det er absolut nødvendigt at tilmelde sig i forvejen,
idet der kun vil være åbent, hvis der er tilmeldte!
Og max. antal brugere er 6!

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.
__________________________________________________________
Søndag den 22. marts kl. 14-15: Forfatteren Erik Henriques Bing causerer om: De gamle danske jødiske familier
Søndag den 5. april kl. 14-15: Eva-Maria Jansson, forskningsbibliotekar, Det Kgl. Bibliotek:
Udgangen fra Ægypten. Pesach fejringen og dens traditioner
Søndag den 26. april kl. 14-15: Martin Krasnik, journalist og forfatter: Set med kulturjødiske briller
Søndag den 3. maj kl. 14-15: Forfatteren Erik Henriques Bing causerer om: De gamle danske jødiske
familier
Omvisningerne er gratis, når entréen er betalt.

FORSKNINGSSEMINAR
Forskningsseminar om ny forskning i dansk jødisk historie i 2. verdenskrigs epoke

Mandag den 25. maj kl. 9.30 – 17.00
Dansk Jødisk Museum er med sin voksende samling et naturligt samlingspunkt for et
forskningsfelt, som ikke nyder formel institutionel forankring, men bæres af individuelle forskere. Forskningsseminarets temaer omfatter både jødisk liv og kultur i mellemkrigstiden
og under den tyske besættelse, rammerne og vilkårene for jødisk liv, herunder studier i antisemitisme og jødeforfølgelse, og erindringskulturelle og -politiske perspektiver i efterkrigstiden. Formålet er at skabe overblik over forskning inden for disse emner, og give mulighed
for diskussion af forskningens resultater, potentiale og fremtid. Endeligt program udsendes
15.marts. Se http://djmuseum.inforce.dk/dokument/Call_for_papers.pdf
Følg med i museets arrangementer, på http://www.jewmus.dk/
Man kan tilmelde sig museets nyhedsservice på: http://www.jewmus.dk/nyhedsbrev.asp

________________________________________________________________________
Husk, at man støtter museet ved at købe bøger, CDer, DVDer, postkort, legetøj eller andet
i museumsbutikken – se http://www.jewmus.dk/butik.asp
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Foredrag i anledning af mødet i Slesvig den 26. oktober 2008
mellem Hamburger Selskabet for Jødisk Genealogi og Jødisk
Genealogisk Selskab – Danmark
Af Allan Falk

Jürgen Sielemann, stifter og mangeårige formand af JGS-Hamburg

”Kære familieforskere fra
Danmark og Hamburg,

Stræben efter handelsmæssig og politisk
selvstændighed går som en rød tråd gennem
den republikanske hansestad Hamburgs historie. Gennem århundreder lykkedes det at
undgå afhængighed af en fyrste, at sikre
handelsfrihed og borgernes selvbestemmelsesret. I nostalgisk minde herom er den officielle betegnelse for vor by den dag i dag
„Den Frie Hansestad Hamburg“.

Det glæder mig meget, at vi er kommet sammen for at udveksle vore genealogiske erfaringer. I morgen vil vi sammen besøge et
stort arkiv, som er af lige stor interesse for
den jødiske familieforskning i Danmark og
Hamburg.
Vi befinder os i en historisk by, hvor der i
1854 også blev grundlagt en lille jødisk menighed. Allerede langt tidligere havde der
levet jødiske familier i Slesvig. I 1836 blev der
her født en mand, som har et stort navn i
USA’s historie: Eduard Selig Salomon, politiker og general i den amerikanske borgerkrig.
I slaget ved Gettysburg blev først en, så en
anden hest han red på, skudt.

Hvad jeg netop sagde, gjaldt imidlertid kun for
en del af det nuværende land Hamburg. De
tidligere nabobyer til Hamburg, Altona og
Wandsbek hørte indtil 1864 til det danske
hertugdømme Holsten, fra 1866 hørte de til

Mellem Hamburg og Danmark var der i tidligere århundreder snævre forbindelser. Ville
man før 1864 fra Hamburg til dansk område
havde man ikke engang brug for en postvogn, man behøvede blot at overskride den
hamburgske landegrænse nord for Elben.
Efter de danske kongers opfattelse var der
overhovedet ingen afstand, thi indtil Gottorpaftalen i 1768 gjorde den danske krone krav
på overhøjhed over Hamburg. Byrepublikken
Hamburg ønskede imidlertid uafhængighed
og foretrak som kejserlig fri rigsby at tilhøre
„Det Hellige Romerske Rige af Den Tyske
Nation“, et statsforbund med en svag centralmagt.

Wandsbek begravelsesplads

Preussen og blev først i 1937 indlemmet i
Hamburg. Altona var engang Danmarks
næststørste by, i dag hører Altona ligesom
Wandsbek til de 7 Hamburg-bydele. Det var
ikke kun det territoriale naboskab og handlen
som bestemte forholdet mellem Hamburg og
Danmark.
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det 18. århundrede skrumpede ind til få hundrede medlemmer, udviklede „Den TyskIsraelitiske Menighed“ i Hamburg sig i de første årtier af det 19. århundrede med over
10.000 medlemmer til den største askenasiske menighed i Tyskland. I 1933 var den
med knap 20.000 medlemmer endnu den
fjerdestørste.

Hvad angår de jødiske menigheder var forholdet af andre grunde endnu tættere. Det
danske Altona var på grund af den der herskende religions-frihed et tilflugtssted for
Hamburg-jøderne i det 17. og 18. århundrede
og Altonas Beth Din havde fra 1672 ikke kun
kompetence over Slesvig-Holsten men også
over Hamburg.

Arkivmaterialet fra de jødiske menigheder er
takket være lykkelige omstændigheder i stort
omfang bevaret i Hamburgs landsarkiv og
dokumenterer deres historie fra det 17. århundrede til ind i nazitiden. Protokollerne fra
Altonas rabbinatsdomstol, der havde kompetence over Hamburg og Slesvig-Holstens
provins-menigheder, eksisterer fra 1768.

Fra 1622 fulgte nogle Hamburger-sefarder
Christian IV’s indbydelse til at slå sig ned i
den, som konkurrent til handelsbyen Hamburg, nyligt grundlagte by Glückstadt. Fra 2.
halvdel af det 19. århundrede slog askenasiske familier fra Hamburg og Altona sig også
ned i danske byer udenfor Slesvig-Holsten,
efter at privilegierne til jøderne i Slesvig og
Holsten var blevet udbredt til hele Danmark.
Hamburgs tiltrækning på danske jøder – hvad
enten det var ud fra handelsmæssige motiver
eller på grund af indgåelse af ægteskaber –
satte i større omfang ind i det 19. århundrede.

Redningen af Hamburgs arkivmateriale er i
sammenligning med alle andre jødiske stormenigheder i Tyskland et lykkeligt særtilfælde. I 1960 blev hele materialet delt mellem
Hamburgs landsarkiv og centralarkivet i Jerusalem. Begge arkiver fik microfiches af de
arkivalier, som de ikke havde i original. Siden
da kan hele det hamburgske arkivmateriale af
jødisk interesse benyttes på samme måde i
Jerusalem og Hamburg.

På grund af disse forhold kan vi uden overraskelse fastslå, at der består slægtsforbindelser mellem mange jødiske familier i Danmark
og Hamburg.
Førend jeg kommer nærmere ind herpå, vil
jeg på grund af den korte tid i et parforce-ridt
forsøge at skildre strukturerne i de jødiske
menigheder i Hamburg, fordi de er af umiddelbar betydning for efterforskning i arkivkilderne.

Forskningen har i vor by en righoldig kildesamling til rådighed suppleret af det i Hamburgs Landsarkiv opbevarede statslige materiale vedrørende jødernes historie. Basiskilder for familieforskningen er de personregistre, som opstod i 2. halvdel af det 18. århundrede samt begravelsespladsregistre fra
endnu ældre tid. Allerede i 1960erne blev de
hebraiske registre oversat til tysk. Protokollerne for menighedernes ledelser og de fleste
andre kilder fra de jødiske menigheder i
Hamburg området blev siden det tidlige 19.
århundrede ført på tysk sprog og med tysk
skrift. Som forløber for omstillingen til tysk
sprog og skrift kan nævnes fødselsregistret
for Hamburgs jødiske menighed, hvilket register fra 1781 blev ført på 2 sprog.

Jødernes historie i Hamburg-området begyndte med at nogle sefardiske jøder slog sig
ned her mod slutningen af det 16. århundrede. I begyndelsen af det 17. århundrede begyndte indvandringen af askenasiske jøder
fra Tyskland og Polen. På grund af de nævnte territorialforhold bestod indtil 1671 flere
jødiske menigheder ved siden af hinanden.:
både en sefardisk menighed i Hamburg og i
Altona og askenasiske menigheder i Hamburg, i Altona og i Wandsbek og desforuden
en askenasisk Hamburg-filialmenighed i Altona og en i Wandsbek. I 1671 sluttede de
askenasiske menigheder sig sammen til
Tremenigheden Hamburg-Altona-Wandsbek.
Dette forbund stoppede i 1812 under tvang
fra den napoleonske besættelse af Hamburg.
Fra dette tidspunkt eksisterede „Den TyskIsraelitiske Menighed i Hamburg“, „Den Højtyske Israelitmenighed i Altona“ og „Israelitmenigheden i Wandsbek“. I 1938 blev disse 3
menigheder tvangsmæssigt sammensluttet til
„Det Jødiske Religionsforbund“.

Medlemmer af vores genealogiske selskab
har uden betaling digitaliseret fødsels-, ægteskabs- og dødsregistret for Hamburgs jødiske
menighed for perioderne 1811/1816 til 1866
samt en række andre basiskilder. Det drejer
sig om ca. 30.000 registreringer og endda
ligger meget arbejde foran os med korrekturlæsning og åbning af flere arkivalier.
Som en lille gave fra vort selskab til brug for
dansk jødisk familieforskning har vi medbragt
udskrifter fra databaserne vedr. fødsels-, ægteskabs- og dødsregistrene fra 1811/1816 til

Medens de sefardiske menigheder allerede i
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kommendes fødsel, hvis man ikke med sikkerhed kan fastslå, om vedkommende er
død.

1866 for såvidt de vedrører danskfødte. De
vedrører byerne Aalborg, Aarhus, Assens,
Faaborg, Fredericia, Horsens, København,
Nakskov, Odense, Randers og Slagelse.

Udover fødsels-, ægteskabs og dødsregistrene for de jødiske menigheder og de statslige
personregistre står 2 basiskilder til rådighed i
form af bilag vedr. statsborgerskab og folkeregistret. Til sektoren vedr. statsborgerskab
hører protokoller og akter vedr. erhvervelse af
borgerskab i Hamburg, som Hamburgs jødiske indbyggere kunne erhverve fra 1849.
Indtil 1934 eksisterede der et selvstændigt
Hamburgs statsborgerskab ved siden af det
tyske. Det er dokumenteret med et personligt
aktstykke, hvem der siden 1865 fik tysk
statsborgerskab. Disse aktstykker – det drejer
sig om ca. 170.000 – forefindes komplet.
Endvidere forefindes alle aktstykker vedr.
ikke-tyske statsborgere, som fra 1865 blev
naturaliseret. De talrige akter vedr. naturalisering af østeuropæiske jøder indeholder ofte
attester fra Rusland og Galizien, som ellers
næppe kan fremskaffes, herunder levnedsbeskrivelser og pasfotos.

I tilknytning til fødsels-, ægteskabs- og dødsregistrene fra Hamburgs jødiske menighed,
hvilke registre ender i 1866, må vi gribe tilbage til det statslige civilstandsregister i landsarkivet. Det blev ført fra 1866 til 1875 og står
på digitaliseringsprogrammet for vort genealogiske selskab. Indtil nu har fru GöttlingJakoby indført data vedr. de jødiske ægteskaber fra 1866-1875. Personregistre, som vi
kender dem i dag, førte man i Hamburg fra
1876, i Altona og Wandsbek allerede fra
1874. Jeg vil gerne komme nærmere ind på
denne kilde, fordi en vigtig ændring forestår.
I henhold til den tyske lov om personforhold
kan der udelukkende udstedes attester til
retlige formål, derudover kan man kun få attester vedr. slægtninge i lige linie (forældre,
bedsteforældre, oldeforældre osv). For udforskning af sidelinier (onkler, tanter, svogre)
og for oplysninger om andre personer er personregistrene tabu, hvad der udgør en massiv forhindring for forskning og som har tvunget genealoger og historikere i årtier til at
søge i erstatningskilder. Baseret på en i 2007
gennemført reformlov vil benyttelse af de
ældre personregistre fra 2009 ikke længere
udgøre et problem. De vil så skulle udleveres
fra personregister-kontorerne til landsarkiverne. Alle fødselsregistre fra før 1899, alle ægteskabsregistre fra før 1929 og alle dødsregistre fra før 1979 vil være til fri afbenyttelse.
Det samme gælder for samleakterne til personregistrene, såfremt man beslutter i arkiverne, at de skal opbevares til evig tid. Da
disse akter ofte indeholder relevante henvisninger af person- og familiehistorisk relevans,
som går udover indholdet i personregistrene,
vil deres tilintetgørelse indebære et beklageligt tab af informationer.

Som tredje basiskilde for vores forskning tjener folkeregistre og – kartotekskort, et system
som ikke fandtes i de fleste andre europæiske stater. Indtil den dag i dag bliver personlige oplysninger om enhver indbygger registreret i folkeregistret på vedkommendes bopæl. Før 1891 gjaldt disse regler i Hamburg
kun indbyggere, som ikke havde Hamburgsk
statsborgerskab - de blev registreret i det fra
1831 eksisterende fremmedregister. Fra 1891
gjaldt pligten til registrering for alle indbyggere.
Ved siden af de nævnte hovedkilder kan
fremhæves et større antal supplerende kilder
til jødisk familieforskning i Hamburgs landsarkiv. Hvilket arkivmateriale som i så henseende særligt kommer i betragtning har jeg beskrevet i vort tidsskrift i en serie fortsatte artikler, indtil nu 21, og den er endnu ikke helt
afsluttet. Kilderne omfatter næsten alle områder, hvor man som borger kommer i kontakt
med staten: Skole, militær, erhverv, justits,
politi, rejsepas, fast ejendomserhvervelse,
formynderskab, arv og meget mere.

Tillad mig en bemærkning om temaet „Databeskyttelse“, som tidligere har afskrækket
mange forskere i Tyskland. Jeg er af den
opfattelse, at vi i dag har tilfredsstillende regler. Siden 1990erne har vi i de tyske forbundslande lovregler om landsarkiver, som
knap nok kan skelnes fra hinanden. For eksempel forudser den hamburgske arkivlov, at
statsamter som hovedregel vil være tilgængelige i arkiverne 30 år efter, at de er afsluttet.
For person-relaterede akter gælder derudover særlige beskyttelsesregler. De slutter 10
år efter en persons død eller 90 år efter ved-

En særlig vigtig kilde er selvfølgelig gravstensinskriptionerne. I det nuværende Hamburg-område var der tidligere 9 jødiske begravelsespladser. 2 blev fuldstændig ødelagt
i nazitiden, andre, herunder den urgamle begravelsesplads i Königsstrasse i Altona, forblev i vidt omfang ubeskadiget.
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uden jødisk familiebaggrund, en af disse står
foran Jer.
Tyngdepunktet for vores arbejde ligger i genealogien for tidligere jødiske familier i Hamburg. Som almennyttig anerkendt non-profit
forening hjælper vi efterkommere af disse
familier med forskning, rådgiver historikere,
hjemstavnsforskere og journalister og forsøger også at give gode råd vedr. forskning
udenfor Hamburg.
Vi får årligt ca. 100 skriftlige spørgsmål. Nogle af dem vedrører de såkaldte ”Snublestene”
af Kölner-kunstneren Gunter Demnig.

Königsstrasse begravelsesplads i Altona

I et årstid har gravstensinskriptionerne på den
i 1611 anlagte begravelsesplads i Altona og
fotografier af gravstenene været tilgængelige
på internettet. Gravregistrene fra alle begravelsespladserne, også de ødelagte, har i stort
omfang overlevet nazitiden i Hamburgs
landsarkiv. Arkiver er og forbliver en hovedkilde til vores efterforskninger. Vi skal ikke
gøre os nogen illusioner: Kun en brøkdel af
det materiale, som vi kan benytte os af på
arkiverne er også tilgængelige på internettet.
Det kan først blive anderledes om mange år.

Det drejer sig om messingplader, som bliver
indlagt på fortovet foran boliger, hvor der har
boet myrdede Hamburger jøder, og som er
indgraveret med ofrenes navne og forfølgelsesdata. Aktionen med ”Snublesten” er et
privat initiativ. Indtil nu har ca. 2.400 borgere i
Hamburg overtaget fadderskabet for en
”Snublesten”. Det samlede antal jødiske ofre i
Hamburg for nazismen anslås til ca. 10.000.
Knap 9.000 af dem er dokumenteret i min i
1995 offentliggjorte mindebog, som jeg gerne
vil skænke til det danske selskab for jødisk
genealogi.

Vi ved imidlertid godt, hvor meget tid man må
bruge på eftersøgninger i læsesalene i arkiverne. Antallet af arkivalier som kan frembestilles pr. dag er i de fleste arkiver begrænset.
I Hamburgs landsarkiv er det 10. Indtil de
bestilte arkivalier kommer frem til læsesalen,
går der værdifuld tid. En decideret rådgivning
af en arkivar kan næppe forventes på grund
af massive personalebesparelser. Vi har derfor spurgt os selv, hvad vi kan gøre ved disse
problemer. Vores svar går ud på at digitalisere basiskilderne og at orientere vores medlemmer om det relevante arkivmateriale i vores tidsskrift, som allerede nævnt. På denne
måde opstår en vis autonomi, som kommer
alle deltagere til gode. Naturligvis er omfanget af det materiale som kommer i betragtning i Hamburg kolossalt, og jeg ville ønske,
at vores medlemmer ville deltage i dette arbejde i større omfang. Der er dog ingen anledning til resignation. Vi skal forblive optimister og se på glasset, ikke som halvt tomt,
men hellere som halvt fyldt. Hvad der med
vores allerede eksisterende databaser lader
sig udforske på en time, kan tage flere dage i
landsarkivets læsesal.

5 af de deri nævnte ofre blev født i København: Selly og Emilie Eichwald, Werner Fränkel, Nathan Offenburg og Elsa Köhler. Yderligere ofre fra Hamburg har man i nogen tid
kunnet få oplysninger om på internettet i databaserne Yad Vashem og det tyske forbundsarkiv.
Vores genealogiske selskab havde indtil min
pensionering forrige år hjemme i Hamburgs
landsarkiv og har i sommeren 2007 fået et
meget smukt rum i det nye jødiske menighedshus i den tidligere Talmud-Tora-skole.
Hver mandag fra 14:00 til 17:00 har vi træffetid. Vi mødes til vores foreningsaften en gang
om måneden kl. 18:00.
Medlemmerne kan benytte sig af vore genealogiske samlinger og databaser, et mikrofilmlæseapparat og vores omfangsrige bibliotek.
Man kan få kontakt med vores forening pr.
telefon og pr. e-mail. Vi har hidtil afstået fra at
oprette en egen hjemmeside, fordi det store
antal henvendelser til vores forening allerede
i længere tid har overskredet grænsen for
vores kapacitet.

Jeg vil også gerne fortælle lidt om vores forening, som blev grundlagt i 1996. Foreningen
blev grundlagt af 8, – i dag er vi 90 medlemmer i ind- og udland.

Særligt bevægende er besøgene fra israelske
og amerikanske efterkommere af tidligere
hamburgske familier, som med vores hjælp
eftersøger sporene af deres forfædre.

Vores forening har også enkelte medlemmer
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boede i Danmark og en anden del i Hamburg.
Under den krigeriske konflikt om ”det SlesvigHolstenske spørgsmål” stod Albert Ballins i
Hamburg boende far og dennes i København
bosiddende broder i hver sin fjendtlige lejr.
Blandt Hamburgs jøder var der dengang en
stærk stemning mod den danske krone, anført af Gabriel Riesser, den prominente forkæmper for assimilation, medens Albert Ballins onkel 1850 i København så anderledes
på sagen og beskæftigede sig med at udruste den danske hær med klæder.

Hvert kvartal udkommer magasinet ”Maajan”,
et tidsskrift for de schweiziske og hamburgske selskaber for jødisk genealogi. Vi vil
gerne skænke det danske selskab for jødisk
genealogi en CD-ROM, som vi fik udfærdiget
til foreningens 10-års-jubilæum med Hamburg-teksterne fra 1996 til 2005. Ordet ”Danmark” forekommer 41 gange heri, ”dansk” 34
gange og ”København” 43 gange. Som følge
af vort møde i dag vil disse tal måske stige.
Foredrag og ekskursioner til andre byer står
ligeledes på programmet for vort selskab. Vi
ønsker os ofte en meget stærkere deltagelse
og overvejer, hvorledes vi kan få medlemmerne til at deltage i arbejdet i større omfang.
Jeg er bekendt med, at voksende passivitet
også er et problem i andre foreninger. Vi
håber, at det kun er et forbigående tidsfænomen.

Dette lille eksempel gør det tydeligt, hvor nyttigt beskæftigelse med den nationale og regionale historie er for familieforskere som ønsker at forstå livsvilkårene og skæbnerne for
tidligere generationer. Omvendt bidrager den
nationale og regionale historie- forskning også til forståelsen af familiernes historie.
Af tidsmæssige grunde er det mig desværre
ikke muligt indenfor rammerne af dette foredrag også at komme ind på andre vigtige
områder. Herunder hører særligt Hamburgs
landsarkivs projekt med at digitalisere Hamburgs udvandrerlister fra 1850 til 1934 til internettet. Næsten 1 million jøder fra Østeuropa er omfattet af listerne. Dette tema er en
bundløs brønd, men i tilfælde af interesse
herfor vil der sikkert blive mulighed for at
komme nærmere ind herpå under vores
møde.

Den kendteste jødiske familie i Hamburg med
danske rødder er efter min opfattelse den fra
Horsens stammende familie Ballin. Albert
Ballin, den berømte direktør for verdens største skibsfartsselskab HAPAG, hører til ikonerne i Hamburgs historie. Han blev født i
1857 i Hamburg som søn af en købmand fra
Horsens. I vores tidsskrift har jeg berettet
udførligt om genealogien og historien for
denne familie. Derved blev det mig klart, hvilke problemer, der kunne opstå i midten af det
19. århundrede, når en del af en familie

Slesvig turen og mødet med vores søsterforening var en stor succes
og deltagerene var meget interesserede i at mødes igen,
så vi er begyndt at planlægge et møde i

København i 2009.
Det bliver muligvis

17.-19 oktober eller 24. – 26. oktober
Så prøv at reservere de to weekender.
Mere nyt i JGS-NYT, på vores website eller pr. e-mail.
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