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Mødesæsonen er endnu ikke forbi 
I juni får vi besøg af Jan Beer fra Australien, som vil fortælle om sine danske og svenske aner og om 
hvordan han fandt dem. I juli planlægger vi en udflugt til Sydfyn (se mødeprogrammet) med besøg i 
Assens, hvor vi besøger begravelsespladsen, og Fåborg hvor vi vil besøge begravelsespladsen, 
kunstmuseet, måske kan vi komme ind i synagogen i Klosterstræde, som nu tilhører Frimurerne, og 
forhåbentlig vil Janne Laursen, direktør for Dansk Jødisk Museum, guide os på en byvandring. 

Efterårets møder er endnu ikke fastlagt, men vi håber på møder med Jan Katlev og Kjeld Koplev. 
Men højdepunktet bliver:  
 

 

JGS-Hamburg og JGS-Danmark afholder fælles Konference 

17. – 19. oktober 2009 

 

Vi er meget glade for vores tætte samarbejde 
med JGS-Hamburg (Hamburger Gesellschaft 
für Jüdische Genealogie E.V). De to selskabers 
medlemmers interesser er nært forbundet fordi 
de mange familier i Nordtyskland og Danmark 
var beslægtede, og mange rejste eller flyttede 
fra Hamburg til Danmark og vice versa. Derfor 
afholdt JGS-Hamburg og JGS-Danmark en 
konference i Slesvig i oktober 2008, som blev 
en stor succes og deltagerne besluttede, at vi 
skulle mødes igen i København i2009. 

Udover konferencer udveksler vi oplysninger, 
databaser o.l. til glæde for selskabernes 
medlemmer.  

Vi hører meget gerne fra medlemmer med 
nordtyske aner, der vil fortælle om deres slægt 
og/eller om deres slægtsforskning. Vi modtager 
også gerne forslag til konferencens indhold  

Vi regner med en byvandring, hvor Merete 
Christensen vil være guide, besøg på Dansk 
Jødisk Museum og måske på et af arkiverne. 

Forløbigt program for konferencen 

Lørdag den 17. oktober:  
Deltagerne fra JGS-Hamburg ankommer og spiser aftensmad 
sammen med de danske deltagere, så vi kan lære hinanden at 
kende. 

Søndag den 18. oktober:  
Møder, demonstration af databaser m.v. og frokost i MTs 
lokaler, Ny Kongensgade 6, København. Fællesmiddag for 
deltagerne. 

Mandag den 19. oktober:  
Vi planlægger en byvandring med besøg i synagogen og besøg 
på Mosaisk Nordre Begravelsesplads.  

Konferenceprogrammet er endnu ikke fastlagt i alle detaljer, 
men reserver dagene!  

Deltagergebyr for konferencen vil blive oplyst senere. 

Af hensyn til den nærmere planlægning, bedes interesserede 
tilmelde sig inden 1. juli til  
<jgs-danmark@jgs-danmark.dk> eller  
tlf. 20 66 24 33.  

Endelig tilmelding sker først senere. 
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Hestehandleren fra Rinteln  

Af Lis Ekner 

 
Amschel Edelstein 

Rinteln er en mellemstor by med ca. 25.000 
indbyggere i Niedersachsen ca. 70 km sydvest 
for Hannover. Der har boet jøder i Rinteln helt 
tilbage fra begyndelsen af 1400-tallet.   

 

I 1802 blev min tipoldefar Amschel Edelstein 
født i Rinteln, hvor han døde kun 56 år gam-
mel i 1858.  

 

 

Amschel Edelstein var en driftig handelsmand 
med hestehandel som hovedbeskæftigelse. 
Han fik som den første jøde i Rinteln tilkendt 
borgerskabsrettigheder i 1833. 

Tipoldefar var ikke en, der faldt i med tapetet. 
Han holdt sig ikke kun til sin hovedbeskæfti-
gelse – at købe og sælge heste. Hans store 
foretagsomhed bragte ham i konflikt med flere 
forskellige instanser.  

I 1837 anklagede slagterlavet ham for ulovligt 
at have slagtet og solgt en ko. Han blev idømt 
en bøde, som han - naturligvis - ikke var enig i. 
Han ankede afgørelsen og blev frikendt.  

I 1852 var der rod med nogle bilag i den jødi-
ske menighed, hvor han sad i ledelsen. Han fik 
sammen med en anden i ledelsen en bøde for 
manglende bilag for nogle af menighedens 
udgifter. Den bøde blev, efter hvad jeg har 
kunnet læse, ikke anket. 

Amschel Edelstein fik fire sønner:  
  Gustav (1833),  
  Julius (1834),  
   Ludwig (1836) og  
   Victor (1843).  

Indtil 2007 kendte jeg kun til to af de fire søn-
ner, nemlig Ludwig Edelstein (min oldefar) og 
Victor, som var flyttet til i England i slutningen 
af 1800-tallet. Ham skrev jeg om i JGS-NYT i 
september 2007. 

Min oldefar Ludwig E. flyttede i 1873 til Dan-
mark sammen med sin 16 år yngre kone, Loui-
se, født Dux. Hun kom fra nabobyen Hil-
desheim. Hvorfor de valgte Danmark står på 
min ”to do-liste” over kommende udfordringer.  
 
Oldefar Ludwig var som sin far hestehandleren 
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en ganske aktiv herre. Ud over at få fire børn, 
deriblandt min farfar, var han grosserer udi 
mangt og meget. Blandt andet importerede 
han petroleum fra Baku-felterne ved Det 
Kaspiske Hav. Han havde ni godsvogne regi-
streret i DSB’s vognpark mellem 1902 og 
1908.  

Fra 1889 og frem til sin død i 1911 var han 
medlem af bestyrelsen og direktør for Hasle 
Klinke- og Chamottestensfabrik på Bornholm, 
som i 1911 leverede klinkerne til Københavns 
hovedbanegård. I 1901 var antallet af tyske og 
polske arbejdere på fabrikken i Hasle ca. 160.  

Mailen fra Israel 

I december 2007 fik jeg en mail fra Dan Edel-
stein i Israel. Han havde set min søgen efter 
Edelstein og byen Rinteln på JewishGen. Han 
skrev, at han havde en Anselm Edelstein på sit 
stamtræ. Det tog ikke mange mails, før vi fandt 
vi ud af, at Anselm var lig med min Amschel 
Edelstein. Vi havde altså fælles tipoldefar.  

Familien var pludselig blevet udvidet.  

Det viste sig, at Dan Edelsteins oldefar var 
Gustav E, altså en bror til min oldefar Ludwig. 
En bror, hvis eksistens jeg ikke kendte til.  

Dan Edelstein (født 1944 i Israel) kunne fortæl-
le, at min oldefar ikke kun havde en, men tre 
brødre. Til gengæld kunne jeg udfylde hans 
hul med hensyn hans oplysninger om min ol-
defar. Han vidste, at der var noget med Co-
penhagen, men havde ingen detaljer. Ved 
hjælp af mange e-mails med vedhæftede bille-
der og dokumenter fik vi sammen et overblik 
over familien Edelstein. I hvert fald noget af 
den. Der kommer sikkert flere kapitler, da der 
også er en udløber til Argentina, som vi sam-
men skal have undersøgt nærmere. 

Dan Edelsteins oldefar Gustav (født 1833) var 
forretningsmand i Herford, en lille by uden for 
Rinteln. Han fik otte børn, blandt andet Albert 
(1864), som fik en søn, Kurt Edelstein (Dan 
Edelsteins far), i Berlin i 1900. Kurt E. forlod 
Tyskland i 1930’erne for at bygge broer og 
tunneler i det daværende Persien. Efter at ha-
ve giftet sig flyttede han i 1941 til Tivon i det 
daværende Palæstina 

Gustav Edelstein fik i alt otte børn. Ud over 
Albert fik han en datter, hvis barnebarn Naama 
Rotschild også er født og bor i Israel. 

Jeg – som ligesom Dan er en årgang 1944 - 

har boet i Israel i flere kortere og længere peri-
oder i 60’erne og 70’erne, og jeg tænkte flere 
gange over, om der måske var familie i landet. 

Jeg gik i gang med telefonbøgerne, men op-
gav at ringe til alle Edelstein’erne! Det var før 
internet og e-mail. Men måske har Dan og jeg 
mødtes uden at vide det. Vi boede nemlig ikke 
langt fra hinanden i 70’erne, og vi kørte begge 
rundt i en hvid Fiat 127!  

I foråret 2008 besluttede jeg, at det var ved at 
være tid til en lille tur til Israel for blandt andet 
at hilse live på min fundne israelske familie, 
som jeg efterhånden kendte ret godt fra mai-
len. I september 2008 rejste jeg til Israel sam-
men med en god veninde, som også er fortro-
lig med Israel. 

 
Hestehandlerens tre tipoldebørn,  

Naama, Lis og Dan 

Dan Edelstein og hans familie havde inviteret 
os begge – ubesete bortset fra på billeder - til 
at bo hos dem et par dage på vores rundtur og 
at fejre Rosh Hashana (nytår) sammen med 
hans familie. Det tilbud tog jeg straks imod. 
Besøget blev en stor succes, hvor jeg også fik 
hilst på Naama Rotschild, der ligesom Dan og 
jeg har hestehandleren som tipoldefar. 

 
Dan, Naama og Lis ser på vores fælles stamtræ 

På mine kommende besøg i Israel vil vejen 
derfor også gå forbi Dan i Tivon og Naama i 
Pardes Hanna 
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Er du af ”fin” familie? 
af Niels Bjerre Andersen 

 
Tegning af Stokhuset fra 1754 af Samuel Christoph Gedde (1691-1766) 

 

Det er jeg. Fandt på Landsarkivet Jagtvej 
Stokhusets ”Slaverulle” en tip-tip-tip-oldefar. 
Stokhuset var et barsk fængsel, hvor ”slaver-
ne” sad med fødderne låst fast i tømmerstokke 
– hvis de ikke ligefrem var lejet ud som ar-
bejdskraft for rige borgere. De var opdelt i ”ær-
lige” og ”uærlige” slaver (hvor sidstnævnte blev 
kagstrøgne og brændemærkede). 

Det med ærligheden skulle ikke tages bogsta-
veligt, for min ane blev første gang – 12. au-
gust 1774 – indsat for Diebstahl Mascopie, 
altså for tyvebande-virksomhed. Men han fik 
kun 3 måneder, selv om han var tidligere straf-
fet. Det var: 

Berent Levin,  ein Jude, 46 år, født i Frankfurt 
am Main. 

Men fire dage efter hans løsladelse bliver 3 
andre jøder også arresteret for tyveri. Har ol-
de-olde-olde-oldefar stukket dem for selv at 
slippe fri? Har han været en Dickensk Fagin, 
der har sendt tropperne ud for at stjæle? I 
slægtsforskning er der plads til fantasien. 

Nå, men han kan ikke nære sig. I 1788 bliver 
han sat ind igen, og han kommer ikke ud før 
1789, hvor han er døende og bliver løsladt  
”efter kongelig benådning”. Han dør tre uger 
senere, d. 3.8.1789. 

Det er et mysterium, at i FT 1787 opføres hans 
hustru, Lea Jakobsdatter (og dennes lillesø-
ster) som ”delinkventer” i Stokhuset, men da 
FT kun går på èn dato, kan de to kvinder jo 
have været på besøg, for jeg har ikke kunnet 
finde dem dømt. (Hvad siger Freud til den for-
tolkning?) 

Ak ja, jeg har fundet tyve, mordere og skarp-
rettere blandt mine forfædre. Et under, at jeg 
selv har et uplettet generalieblad. 

 
Fra: http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/kilder/stokhus.htm 

 

Københavns Stokhus var oprindeligt et militært arresthus, som 
lå på hjørnet af Stokhusgade og Østervoldgade (overfor Sta-
tens Museum for Kunst). Bygningerne fandtes frem til begyn-
delsen af 1900-tallet, hvor hele komplekset blev revet ned. 

I 1741 blev stedet åbnet for civile fanger, og det blev et sted, 
hvor personer, der var idømt "slaveri", dvs. tvangsarbejde eller 
fæstningsstraf, kunne afsone. Der fandtes også senere andre 
lignende straffeanstalter uden for København. Fangerne var 
opdelt i "ærlige" og "uærlige" fanger, idet de "uærlige" var 
personer, der var blevet kagstrøget. Kagstrygning var en van-
ærende pryglestraf, som betød, at delinkventen mistede sin 
ære. Sædvanligvis blev de indsatte i Stokhuset kaldt "slaver". 

Stokhuset var i brug indtil 1/4 1860, hvor det blev nedlagt ved 
en bekendtgørelse fra Justitsministeriet. Fangerne blev over-
ført til det nybyggede fængsel i Vridsløselille, som var etableret 
efter tidens mest moderne ideer om fængselsindretning. 

Her finder du kilderne: 

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm:  
Københavns Stokhus. (Hvis du vil lede efter en eller flere 
konkrete indsatte i Stokhuset, er særligt interessante arkivalier 
de forskellige "mandtals"-protokoller over fangerne.  

Protokollerne dækker perioden 1741 - 1860. Også fangesager 
"ærlige og uærlige fangers domme og generalier 1741 - 1857  
er en vigtig kilde. Indgangen til at bruge disse sager er fangens 
nummer. Nummeret står i de forskellige "mandtals"-protokoller. 

For perioden 1807 - 1849 findes der også signalementsproto-
koller over de indsatte. Fanger, som døde mens de sad i 
Stokhuset, er normalt indført i kirkebogen for Garnisons sogn).  

 

http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/kilder/stokhus.htm
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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! 

 
 

Torsdag 
11. juni 
2009 

  19:30 

Jan Beer, Melbourne, Australien 
Jan Beer, Australien, har gennem mange år forsket i sin danske slægt (bl.a. Bier, Lion og 
Nathan - tilbage til Philip Abraham Nathan, der var født i Rendsburg ca. 1805 og indvan-
dret til Danmark efter 3-årskrigen 1848-50, hvor han slog sig ned som handlende i Kor-
sør, blev gift med Jette Lazarus, født i Kiel og fik 10 børn. Når han i han i juni besøger 
Sverige og Danmark, har han lovet at komme og fortælle om sin familie, sin slægtsforsk-
ning og om lidt af den historiske baggrund til immigrationen krydret med personlige anek-
doter.  
Sted: Ny Kongensgade 6, stuen 
Tilmelding nødvendig til < jgs-danmark@jgs-danmark.dk > eller tlf. 20 66 24 33 
Deltagergebyr:  Medlemmer 20 kr. - Gæster 40 kr. 

Søndag 
12. juli 
2009 

Hvem vil med på en udflugt til Sydfyn? 
Vi har en god tradition for udflugter i JGS-regi. Vi har i forbindelse med Europæisk Jødisk 
Kulturdag eller på egen hånd (bil) været i Fredericia, Malmø-Lund, Odense, Altona-
Glückstadt-Rendsborg, Slagelse og senest i Slesvig. 

    
Faaborg: Synagogen”                   Rabbinerens hus                                  Begravelsespladsen 

Der har været ytret ønske om at se nogle flere jødiske seværdigheder på Fyn ud over 
begravelsespladsen i Odense. Der er både en begravelsesplads i Assens og i Fåborg, 
som vi vil kunne opnå adgang til via Mosaisk Trossamfund. Fåborg har spændende 
kunstmuseer. Fyns eneste rundkirke, Horne Kirke, har et tilliggende mausoleum tegnet 
af synagogens arkitekt G.F. Hetsch. Endelig har Fåborg den ene af de to bevarede sy-
nagoger uden for København – den anden er i Horsens. Det er let at beundre den udefra 
i Klostergade i Fåborg, men det ville også være spændende at komme indenfor. Den 
ejes af Frimurerordenen, men man kunne jo spørge, om de undtagelsesvis vil åbne for 
os. Janne Laursen fra Dansk Jødisk Museum er barnefødt i Fåborg og vil gerne lede os 
gennem byen. 

Vi påtænker turen gennemført i private biler, hvor man deles om benzin og bropenge.  

Hvis du/I synes, vi skal lave en sådan udflugt denne dag, evt. med overnatning og man-
dag den 13. inkluderet, så lad os det vide pr. mail: <jgs-danmark@jgs-danmark.dk> eller 
ring til os: telefon 20 66 24 33. Endelig tilmelding sker først senere. Skriv også, om du/I 
har bil eller har brug for kørelejlighed. 

Der er intet bindende endnu – kun en interessetilkendegivelse. 
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 Efterårets møder 
er endnu ikke helt fastlagt, men vi planlægger at fortsætte med tirsdage som faste mødedage – 
så vidt det er muligt af hensyn til lokale og foredragsholder. Da Danmarkloge også afholder mø-
der på tirsdage, forsøger vi så vidt det er muligt at undgå sammenfald – men det er naturligvis 
ikke altid muligt.  
 
Efterårets møder vil blive annonceret på vores website http://www.jgs-danmark.dk, i næste 
nummer af JGS-NYT (august/september 2009), i nogle også i Jødisk Orientering og på 
http://www.goldberg.nu/. Vi kan dog allerede nu annoncere følgende: 
 

17. – 19. 
oktober  
2009 

 

  
Konference 

Mange familier i Nordtyskland og Danmark var beslægtede  og 
mange rejste eller flyttede fra Hamburg til Danmark og vice 
versa. Derfor afholdt JGS-Hamburger og JGS-Danmark en 
konference i Slesvig i oktober 2008, som blev en stor succes. 
Det blev derfor besluttet, at vi mødes igen i København: 

 

 

Forløbigt program: 

  17. oktober: Deltagerne fra JGS-Hamburg ankommer og spiser aftensmad sammen med de  
                      danske deltagere, så vi kan lære hinanden at kende. 

  18. oktober: Møder, demonstration af databaser m.v. og frokost i MTs lokaler, Ny Kongensgade 
                      6, København. Fællesmiddag for deltagerne. 

  19. oktober: Vi planlægger en byvandring med besøg i synagogen og besøg på Mosaisk Nordre 
                      Begravelsesplads. 

Konferenceprogrammet er endnu ikke fastlagt i alle detaljer, men reserver dagene!  
Deltagergebyr for konferencen vil blive oplyst senere. 

Af hensyn til den nærmere planlægning, bedes interesserede tilmelde sig inden 1. juli til  
<jgs-danmark@jgs-danmark.dk> eller tlf. 20 66 24 33. Endelig tilmelding sker først senere. 

 Åbningstider i Josef Fischer Bilblioteket vil blive annonceret senere. 

 
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. 
__________________________________________________________ 

Udendørs omvisninger i det jødiske København og byens jødiske begravelsespladser: Oplev København fra den jødiske vinkel! 
Museet byder hen over sommeren på en række udendørs omvisninger i det jødiske København og på byens to jødiske begravelses-
pladser. Billetter koster 75 kr. pr. stk. og skal bestilles i forvejen. Kontakt museet på tlf. 33 69 19 25 eller email info@jewmus.dk  
   Søndag d    7. juni,    14-15.30  Mosaisk Nordre Begravelsesplads     v/ forfatter Erik Henriques Bing 
   Søndag d .14. juni,    14-15.30  Mosaisk Vestre Begravelsesplads      v/ forfatter Erik Henriques Bing 
   Søndag d . 9. august 14-15.30  Omvisning i det jødiske København   v/ museumsassistent Sara Fredfeldt 
   Søndag d 16. august 14-15.30  Mosaisk Nordre Begravelsesplads     v/ cand.mag. Merete Christensen 
   Søndag d 23. august 14-15.30  Omvisning i det jødiske København   v/ museumsassistent Sara Fredfeldt 
   Søndag d 30. august 14-15.30  Mosaisk Vestre Begravelsesplads      v/ cand.mag. Merete Christensen 
   Søndag d . 6. sept.    14-15.30  Omvisning i det jødiske København   v/ museumsassistent Sara Fredfeldt 

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 

 
 

http://www.jgs-danmark.dk/
http://www.goldberg.nu/
mailto:info@jewmus.dk
http://www.jewmus.dk/
http://www.jewmus.dk/nyhedsbrev.asp
http://www.jewmus.dk/butik.asp


Nr. 2 – Vol. 6 – Maj 2009 

  8

Landsforeningen til bevaring af fotografi og film 
 

 

Årets LFF-seminar 
omhandler familiefotografiet– en type billede, 
som i stigende grad vil optræde i afleveringer  
til foto- og filmopbevarende institutioner.  
I takt med at kameraet er blevet hver mands 
eje, er antallet af billeder af familien eksplode-
ret. Skal alle disse familiebilleder fx bevares? 

 

Billedmediet er med til at skabe idealforestillinger om familien og dokumentere ændrede fami-
liemønstre. Derfor er det af stor betydning for institutionernes indsamling, dokumentation og 
registrering, at der er bevidsthed om denne forbindelse, således at samlingerne også afspejler 
dette tema.  
 
På seminaret præsenterer forskere, der har brugt billeder af familien som grundlag for deres 
forskning, deres tilgange til samlingerne. Ligesom der vil være mere ”hands on” tilgange til ma-
terialet i form af oplæg om registrering og bevaring af albums.  
 

Tirsdag den 9. juni 2009 
Gentofte Hovedbibliotek – Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, Hellerup, Denmark 
Program 
10.30  Velkomst, kaffe og blødt brød 
11.00  Mette Sandbye, (lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab): Familiefotografiet 
                mellem det private og det kollektive. 
11.45  Christine Hansen, (stipendiat, Institutt for Lingvistiske, Litterære og Estetiske studier 
                Universitetet i Bergen og fotograf)  
                Familiefotografiet - fotografiets dagligtale? Hansen vil tage et historisk blik på familie 
                fotografiet. Hvordan har de forskellige teknologiske muligheder og begrænsninger  
                påvirket genren? Endvidere vil hun snakke om familiefotografiets æstetik og  
                brug gennem forskellige eksempler. 
12.30  Frokost. 
13.30  Panel om familiefotografiet og albums: 
                  Louise Wolthers, Om et fotoalbum fra Vestindien  
                  Flemming Nielsen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv, om registrering af album  
                  Konservator NN, opbevaring af album 
15.00  Kaffe og kage  
15.15  Spørgsmål og opsummering på familiebilledernes nytte i samlingerne - det gælder  
                såvel fotografier som fx smalfilm. 
15.30  Generalforsamling i LFF 

Tilmelding og praktiske oplysninger: 
Pris: 150 kr. for medlemmer, 350 kr. for ikke medlemmer. Årskontingentet for 2009 er 350 kr. 
 
Sidste frist for bindende tilmelding er 5. juni 
 
Tilmelding til Karen Brynjolf Pedersen, Nationalmuseet på karen.brynjolf.pedersen@natmus.dk 
eller Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen, 2800 Lyngby (opgiv venligst EAN-nummer af hensyn 
til elektronisk opkrævning). Beløbet inkluderer frokost, så oplys venligst, om du ønsker vegeta-
risk mad.  
 
Opkrævning foregår efterfølgende.  
 
Spørgsmål vedr. seminaret rettes til Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, tlf.: 99 31 42 20 eller 
bej-kultur@aalborg.dk 
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oreløbigt program for konferencen er nu på:F  

http://www.philly2009.org/program.cfm og der er fa
spændende emner og foredragsholdere at vælge imellem (200 fore
drag/ præsentationer af 125 foredragsholdere), både for begyndere  
og erfarne. Emnerne spænder vidt: Jødisk slægtsforskning og historie
navnetraditioner; om hvordan internettet kan hjælpe os; introduktion  
til JewishGen; om Ancestry.com; om jødiske begravelsespladser og 
hvordan man tyder inskriptionerne på gravsten; om genealogipro-
grammer; om at lære at læse Russisk; om etik og meget, meget an
Samtidig afholdes en jødisk filmfestival.  

De gange jeg har deltaget i IAJGS konfer

ntastisk mange 
-

; 

det. 

encerne har jeg lært umåde-
r 

Elsebeth Paikin

 

 

ligt meget og – ikke mindre vigtigt – fået en masse venner og kontakte
rundt omkring i verden. Hvis jeg kunne, ville jeg meget gerne deltage, 
og jeg kan varmt anbefale det! 

 
 

Josef Fischer Biblioteket 
 
 
 
 

Siden indvielsen har der været åbent tre søndage. Der har ikke været så mange besøgende, men i 
ét tilfælde oplevede vi atter en af de små solstrålehistorier, som vi samler på:  

En gæst opfordres af undertegnede til at fortælle, hvem hun søger. Der nævnes en række navne, 
heriblandt et ikke helt almindeligt fornavn på en formoder til den pågældende. 

Samme aften forbereder undertegnede sig på næste dag i den danske gymnasieskole og ser plud-
selig, at en ny, god kollega som mellemnavn bærer det sjældne fornavn, men så sandelig også har 
samme efternavn som formoderen. En forbindelse? 

Straks næste dag kontaktes kollegaen. Jo, det er sandelig tæt familie. De er nu bragt i kontakt. 
Måske skriver de en dag her i bladet. 

Det er 3. eller 4. gang på bare 5 år, at vi kan bringe den slags historier. Forskning i slægten hjæl-
per. 

Merete N. Christensen 

 

 

http://www.philly2009.org/program.cfm
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SIDEN SIDST: Arrangementer i marts og april 
af Merete Næsbye Christensen 

 
Generalforsamling 21. april 2009 kl. 19.30 
Generalforsamlingen blev ikke efterfulgt af fore-
drag, men der var til gengæld mulighed for at tale 
hyggeligt sammen. Godt og vel et dusin havde 
fundet vej til Ny Kongensgade 6. 
1. Som dirigent valgtes – og det er absolut en 
ubrydelig tradition nu – Christian Kampen, som 
erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 
2. Elsebeth Paikin præsenterede selskabets års-
beretning. Denne blev uddelt i forvejen, hvorfor 
Elsebeth nøjedes med at fremhæve en række ting: 
Medlemstallet, som er pænt stabilt, JewishGen-
krisen, som synes overstået, samt vores website.  
 Hun opfordrede til at skrive til JGS-NYT, komme 
med forslag til foredragsholdere, benytte Josef 
Fischer Bibliotekets faciliteter samt evt. donere 
bøger til dette eller økonomisk støtte til indkøb af 
sådanne. Inspiration og frivillige er nøgleordene!  
 Årsberetningen godkendtes. 
3.  Årsrapporten, som mange af os gamle stadig 
foretrækker at kalde et regnskab, fremlagdes af 
Allan Falk som kasserer. Det så godt ud. Årsrap-
porten godkendtes. 

4. Budget for det kommende år fremlagdes ligele-
des af Allan Falk og blev ligeledes godkendt. 
5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 
2010: 100 kr., 150 kr. for par på samme adresse 
samt 50 kr. for studerende.  
 Medlemmer betaler normalt 20 kr. for et arrange-
ment, gæster 40 kr.. Man kunne overveje at sætte 
dette beløb op til 25 kr. 
6. Det blev foreslået, at § 4b i vedtægterne ænd-
res, så at formanden kan sidde mere end 3 perio-
der i træk. De fremmødte, som dog var for få til at 
tage den endelige beslutning, vedtog dette en-
stemmigt. Punktet skal op på en ekstraordinær 
generalforsamling, som afholdes umiddelbart før 
næste møde, og vedtages på ny for at have gyldig-
hed. 
7. samt 8 og 9 omhandlede valg af medlemmer til 
bestyrelsen, suppleanter og revisor samt revisor-
suppleant. Alle opstillede valgtes uden modkandi-
dater. 
10. Evt. Herunder drøftedes lokalesituationen. 

Christian Kampen takkede for god ro og orden. 
                             Referent: Merete N. Christensen  
 ___________________________________ 
 
Ekstraordinær generalforsamling 27. maj 
Forslaget om ændring af § 4b i vedtægterne blev 
vedtaget med akklamation, og § 4b lyder nu:  
  ”Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand,  
   kasserer og sekretær.” 
                                          Referent: Elsebeth Paikin 

Lyuban og Slutzk i Belarus (Hviderusland) 
– og familierne Kronik, Kustanovich 

     
            Kustanovich familien                         Chaim Kustanovich 

Den 17. marts havde Jødisk Genealogisk Sel-
skab besøg af Anatolio Kronik, der fortalte 
levende under ledsagelse af mange billeder 
om sin slægtsforskning.Den havde bragt ham 
vidt omkring. Selv har han en argentinsk bag-
grund. Kronik maler også billeder, der viser 
hans store kærlighed til tango.  

 
Anatolio Kronik i sit atelier 

Der var megen inspiration at hente i de rejser, 
han havde gjort over det meste af verden for at 
finde slægtninge.  

Gang på gang oplever vi, at tilstedeværende 
stiller spørgsmål og synes at få ideer til at 
komme videre med egne studier. Der er stadig 
mange, der betvivler – vel for ikke at blive skuf-
fede – at der skulle eksistere kilder til netop 
deres fjerne jødiske historie.  

Mødet med enkeltpersoner og deres beretnin-
ger om, hvordan og hvor netop de fandt deres 
aner, kan være til stor inspiration. Anatolio 
Kronik var ingen undtagelse. 

Læs også Anatolis Kroniks artikel i 

  
ONLINE NEWSLETTER 

http://www.jewishgen.org/Belarus/newsletter/lyuban.htm 

 

http://www.jewishgen.org/Belarus/Newsletter/lyuban11.jpg�
http://www.jewishgen.org/Belarus/newsletter/lyuban.htm
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Bestyrelsens beretning for 2008 

præsenteret på generalforsamlingen 2009 
En del af denne beretning har været med i tidligere års beretninger, men er taget med af hensyn til nye medlemmer. 

 
1. Medlemstal 

I 2004 og 2005 havde selskabet   64 medlemmer  
I 2006     77 medlemmer  - en stigning på  13  
I 2007   103 medlemmer  - en stigning på  26 
I 2008     94 medlemmer  - en nedgang på  9 

   Det er en desværre en lille nedgang i medlemstallet siden sidste år, men årsagerne for udmeldelsen har bl.a. 
været sygdom, samt at det for nogle viste sig, at der ikke var jøder blandt anerne.  
 
2. Møder 
 
Mødeaktiviteten fortsatte i 2008, hvor der blev afholdt 10 arrangementer: 

  29-01-2008  Møde for begyndere - i alt deltog 10 
26-02-2008 Gunnar Ståhl: Judereglementets tid 36 
25-03-2008 Bent Blüdnikow  19 
15-04-2008 Torben Jørgensen DJM   15 
19-08-2008 Besøg på Dansk Jødisk Museum 22 
16-09-2008 Morten Thing: De russiske jøder 38 
Nov.   2008  WIZO Basar 
18-11-2008 Elsebeth Paikin: DNA og genetik 28 
10-12-2008 Morten Thing: De russiske jøder 48 
16-12-2008 Peter K.A. Jensen DNA og genetik 27 

      ?? 
   Antallet af deltagere ved JGS-møderne varierede fra 10 til 38 med et gennemsnit på knapt 25. 
   JGS-Danmark standen på WIZO-bazaren i 2008 var velbesøgt, men det er ikke muligt at komme med 
præcise tal – placeringen var ikke god, men vi fik da et par nye medlemmer. 
   Som tidligere år anmoder vi – sandsynligvis igen forgæves! – medlemmerne om at fremkomme med ønsker 
til foredrag eller rundvisninger o.l., så vi bedst muligt kan tilrettelægge møder af interesse. Men vi vil også 
meget gerne bede om evaluering eller feedback på de afholdte møder, således at vi kan lære lidt om, hvad der 
er interesse for. Skriv eller ring blot til formanden: tlf. 39 27 24 33 eller e-mail: elsebeth@paikin.dk. 
   Uden feedback fra medlemmerne, kan bestyrelsen ikke arbejde optimalt – som jeg plejer at sige: En forening 
er kun så god, som medlemmerne gør den til.  
 
3. JGS-NYT 
 
Vores medlemsblad JGS-NYT – udkom som sædvanligt med 4 numre - i 2008 med henholdsvis 22, 16, 16 og 
14 sider. Indholdet i 2008 kan ses på sidste side i nr. 4, 2008.  
   Som tidligere nævnt er en vigtig del af JGS-NYT at være kontakt mellem medlemmerne og hjælp fra medlem 
til medlem i rubrikken: ”Skriv til JGS-NYT”, som ville gøre det muligt for medlemmerne at finde sammen om 
fælles forskningsinteresser (navne eller områder), for derved at kunne hjælpe og inspirere hinanden. Det ville 
især være af betydning for dem, der bor langt væk fra København. Desværre er det åbenbart ikke et tilbud, 
medlemmerne bruger… De kontakter mellem slægtninge, som er sket i årets løb er sket med Allan Falk som 
mellemmand.  
   Jeg gentager derfor fra de tidligere år: Vi vil være meget glade for enhver form for feedback på JGS-NYT – 
kritik, forslag, etc. 
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5. Website 
   Sidste år i november ændrede vi internetserviceudbyder og fik dermed ny web-adresse: 
www.jgs-danmark.dk. Fra medio november 2008 til ultimo marts har der været ca. 800 besøgende.  

Som nævnt sidste år trænger vores website stærkt til ”modernisering”, hvorfor vi stadig håber, at der er et af 
vores medlemmer, der vil hjælpe med det – den nuværende webmaster (formanden) er selvlært og har lidt 
svært ved at lære alt de nye – og problemer med at nå det hele.  
 
7. Samarbejde: 
A. Danmark og Skandinavien: 

a) Europæisk Jødisk Kulturdag & Danmarkloge 
Vi har nogle år deltaget i arrangementet af Europæisk Jødisk Kulturdag sammen med Danmarkloge, i 
2008 var det En festlig aften i Rundetårns bibliotekssal hvor der var sat fokus på danske jødiske 
komponister og musikere, så det blev en meget festlig aften.  

b) Danske og skandinaviske slægtshistoriske foreninger  
Samarbejdet med Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, Samfundet for Dansk Genealogi og 
Personalhistorie og DIS-Danmark fungerer fint i forbindelse med specielle (og dyre) arrangementer. 
Møderne om DNA og genetik blev således også annonceret af de andre foreninger, og de to 
førstnævnte foreninger delte underskuddet med os, således at hver forenings del af underskuddet kun 
blev 460 kr.  
   Vi håber at dette samarbejde med danske og evt. skandinaviske slægtshistoriske foreninger vil kunne 
fortsætte og bane vej for flere spændende generelt slægtshistoriske arrangementer, som ellers ville 
være for bekostelige for en enkelt forening. 

c) Dansk Historisk Fællesråd 
Vi er medlem af Dansk Historisk Fællesråd, som har til formål at støtte og styrke interessen for 
historie ved  

i. at fremme samarbejdet mellem de tilknyttede landssammenslutninger, foreninger og 
institutioner.  

ii. at følge udviklingen på det lovmæssige og administrative område og at tage politiske initiativer 
til gavn for medlemmerne.  

iii. at afholde møder, udgive publikationer m.v.  
iv. at virke som kontaktorgan overfor tilsvarende udenlandske og internationale organisationer. 

   Dansk Historisk Fællesråd har med sit website: www.historie-online.dk skabt et meget bredt historie-
website, som har virkelig mange brugere og bidragydere. Det er gået op for rigtig mange historisk 
interesserede mennesker - 18-20.000 unikke brugere pr. måned -, at her kan man blive orienteret og 
underholdt, læse om de nye bøger og udstillinger, man kan debattere - f.eks. gratis adgang til 
museerne - der er noget for børn og unge osv. osv. På http://www.historie-
online.dk/special/aktiv/slaeforsk.htm er der en god og kortfattet oversigt for begyndere i 
slægtsforskning. 

 
B. Internationalt: 

a) IAJGS 
Derudover er vi medlem af paraplyforeningen for jødisk genealogiske selskaber: International 
Association of Jewish Genealogy (IAJGS), hvilket betyder samarbejde med de fleste andre Jødisk 
Genealogiske Selskaber i verden. 
  

b) Andre JGSer  
i. Udover det generelle samarbejde med andre JGSer via IAJGS, har vi som bekendt etableret et 

godt samarbejde med JGS-Hamburg. Samarbejdet har medført udveksling af oplysninger og 
databaser, senest har vi fået tilsendt en udskrifter af deres databaser over fødsler 1795-1815, 
1824-1835, 1828-1839, vielser 1804-1805, 1814-1824 og døde 1804, 1813-1823. Formanden 
Jürgen Sielemann fortsætter transskriptionen af registrene indtil 1938 sammen med et medlem af 
JGS-Hamburg, og dette materiale vil blive sendt til os efterhånden som det bliver færdigt. 
   I efteråret arrangerede JGS-Hamburg et fælles og meget succesrigt møde i Slesvig (se JGS-
NYT 2009 nr 1). Det er aftalt, at vi gentager succesen og afholder et fællesmøde i København i 
efteråret 2009 – sandsynligvis 17. – 19. eller 24. - 26. oktober.  
 

ii. Samarbejdet med JGS-Sverige har været etableret længe, men er mest på udveksling af 
forespørgsler, oplysninger og erfaringer. 

http://www.jgs-danmark.dk/
http://www.historie-online.dk/
http://www.historie-online.dk/special/aktiv/slaeforsk.htm
http://www.historie-online.dk/special/aktiv/slaeforsk.htm
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iii. Vi har tidsskriftsudveksling med mange andre JGSer – de fleste fra USA, hvor der er flest JGSer, 

men også fra Argentina, Australien, Canada, England, Letland og Sverige.  
   Hvis udenlandske forskere i JGS-NYT finder omtale af navne eller steder (selv om de ikke 
forstår dansk, kan de jo godt genkende slægtsnavne og stednavne), som har deres interesse, 
tilbyder vi at sende yderligere oplysninger (evt. den danske forskers e-mail eller postadresse) 
eller evt. oversættelse eller engelsk resumé af artiklen i JGS-NYT.  
   Ligeledes har redaktøren af tidsskriftet AVOTAYNU (der udkommer 4 gange årligt) anmodet om 
resumé af indholdet af JGS-NYT. 
   Dette betyder, at man ved at skrive i JGS-NYT om sin forskning, får mulighed for at komme i 
kontakt med andre, der forsker i samme navne og/eller områder, - i heldigste tilfælde kan man 
måske finde fjerne slægtninge, som man kan samarbejde med. 
Så det er endnu en grund til at skrive om sin forskning til JGS-NYT! 
 

c) Yad Vashem  
I 2006 indgik JGS-Danmark samarbejde med Yad Vashem om ”Names Recovery Campaign”. Johan 
Grün sponsorerede kampagnen med 5.000 kr., og vi er taknemmelige for denne støtte, da kampagnen 
ikke er gratis. Kampagnen blev lanceret på WIZO-Basaren 2006. Kampagnen fortsætter, så fortæl 
venner og bekendte derom. 

 
d) JewishGen og JewishGens Scandinavia Special Interest Group (SIG) 

Vores tætte samarbejde med JewishGen fortsætter naturligvis: 

i. JewishGens Scandinavia Special Interest Group (SIG) som på sit website har oplysninger af 
forskellig art til hjælp for slægtsforskere i Skandinavien. 

ii. JewishGens All Scandinavia Database (ASD) med forskellige online søgbare databaser (fx 
folketællinger, ministerialprotokoller). Databasen er et fælles projekt mellem Scandinavia SIG 
og JGS-Danmark, som er under udvikling. Vi har behov for nogle frivillige hjælpere til fx 
indtastning, korrekturlæsning, ellers vil det gå meget langsomt.  
   JewishGen har i august 2008 indgået samarbejdsaftale med www.ancestry.com, således at 
databaserne også findes dér – gratis i modsætning til Ancestrys andre databaser. Til gengæld 
får JewishGen via Ancestry bedre og hurtigere funktion af deres website. 
   De databaser, der nu forefindes på JewishGen ASD skulle gerne også blive gjort tilgængelige 
på JGS-Danmarks website, men formanden/webmasteren er desværre for ukyndig til at udføre 
det nødvendige arbejde. Vi håber derfor meget på at der er et medlem, der vil påtage sig dette 
arbejde. Databaserne forefindes som Excel-filer, men de er for store til at kunne bruges direkte 
på websitet – der skulle gerne også være en søgefunktion. 
Vi beder derfor om hjælp fra en IT-kyndig person.  

iii. Scandinavia SIGs diskussionsgruppe (eller mailing list),  
Scandinavia SIGs diskussionsgruppe (eller mailing list) er en slags ”brevkasse” eller 
”opslagstavle”, under JewishGen, der giver virkelig gode muligheder for at komme i kontakt 
med andre, der har dansk-jødiske rødder – eventuelt fjerne – og ukendte? – slægtninge i 
udlandet.  
   Det er en lukket og modereret diskussionsgruppe, så det er nødvendigt at melde sig til, men 
det er gratis at blive medlem og skrive meddelelser til gruppen.  
   Endnu er det er kun yderst få af JGS-Danmarks medlemmer, der har gjort brug af 
Scandinavia SIGs diskussionsgruppe. Det kan ikke være pga. sprogvanskeligheder, da vi som 
den eneste af alle JewishGens SIGer har fået tilladelse til at acceptere meddelelser skrevet på 
skandinaviske sprog og ikke kun engelsk.  
   Jeg kan på det varmeste anbefale alle at melde sig til diskussionsgruppen, der derved også 
kan være en direkte kontakt mellem JGS-medlemmer, selv om de bor i samme by (fx 
København). Det er den anden virkelig gode chance for at finde andre med fælles 
forskningsinteresser og evt. nogle man langt ude er i familie med. 

iv. Scandinavia SIG DNA Project  
Det nyeste projekt er Scandinavia SIG DNA Project, som blev startet her i april 2008. 
 
Formålet er: 

 At finde hidtil ukendte familierelationer mellem forskellige slægtsnavne inden for 
SIGens geografiske grænser: Skandinavien (Finland, Norge, Sverige og Danmark 
herunder også de tidligere danske besiddelser: Slesvig-Holstein, Guinea (på 
Guldkysten), Tranquebar, De Dansk Vestindiske øer, Færøerne, Island og Grønland.) 

http://www.ancestry.com/


Nr. 2 – Vol. 6 – Maj 2009 

 14

 At bidrage til studiet af jødisk migrationsmønstre gennem øget jødisk deltagelse i DNA 
testning.  

 At studere udbredelsen af Y-DNA/mtDNA haplogrupper af jødiske familier som har boet 
inden for SIGens geografiske grænser (se ovenfor). 

 Udbrede kendskabet til genetisk genealogi blandt jødiske slægtsforskere og deres 
familier til geografiske DNA projekter.  

 Hvis man ved, at anerne kommer fra et andet land – fx Hviderusland eller Letland vil det være 
disse DNA projekter, man skal tilmelde sig. Men man kan naturligvis tilmelde sig flere 
forskellige DNA-projekter – både efternavns projekter og geografiske projekter. 

v. JewishGen Online Worldwide Burial Registry er også et fælles projekt mellem JewishGen, 
Scandinavia SIG og JGS-Danmark. Alle oplysninger fra Elias Levins "Jødiske gravstene på 
Mosaisk Vestre begravelsesplads 1886-1900” er lagt ind.  
   Alle oplysninger fra Assens, Nakskov, Odense, Slagelse og Århus fra afsnittet om provinsen i 
Jul. Margolinsky: "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976" er lagt ind. Det er planen, at de 
øvrige provinsbegravelsespladser skal med, men det er et meget tidskrævende arbejde. 
Møllegade Begravelsesplads fra 1693 (Jul. Margolinsky: "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-
1976") er indtastet i en database og vil snart blive lagt ind. Derefter fortsættes med begravelser 
på Vestre Begravelsesplads (Margolinsky: Vestre 1, og til sidst Vestre 2).  
   Også her er der brug for nogle frivillige, der har lyst til at hjælpe med ved indtastning eller 
korrekturlæsning.  

 
8) Fremtiden 

”Et selskab som vort er kun så godt, som medlemmerne gør det til!” 
 

a) Foredragsholdere  
Vi har en lang liste over udenlandske foredragsholdere (eksperter inden for hver deres felt), som ville 
være meget interessante at få til København. Vi håber på, at vi på et eller andet tidspunkt vil kunne 
arrangere møder med disse, men som ovenfor omtalt vil foredragsholdere fra udlandet nødvendiggøre 
økonomisk hjælp fra andre.  
   Det kan i nogle tilfælde ske ved et samarbejde med andre slægtshistoriske foreninger, men hvor det 
drejer sig om eksperter i jødisk genealogi, vil dette ikke være muligt.  
 
Vi vil derfor bede om – små eller store – pengegaver der specielt er øremærket til invitation af 
udenlandske eksperter i emner relevante for jødisk genealogi.  

 
b)  Biblioteket 

Josef Fischer Biblioteket åbnede i februar 2009 i Merete Christensens lokaler i Rømersgade, så 
lokaleproblemet er foreløbig løst. 
   Vi beder fortsat om gaver til biblioteket – bøger, tidsskrifter, CDer, DVDer, etc.. 
   Derudover vil vi være taknemmelige for enhver pengegave – stor eller lille – til en bogindkøbskonto. 
Den første og vigtigste bog der gerne skulle købes er ”Avotaynu Guide to Jewish Genealogy”. Den 
findes p.t. i biblioteket, men er kun midlertidig udlånt for en kortere periode. 
   Der kommer af og til bøger, som vil være af stor værdi for selskabets medlemmer – nogle gange er 
der tilbud på dem, hvis man forudbestiller, og vi vil gerne være i stand til at købe disse bøger, når der er 
tilbud på dem. Ligeledes dukker der af og til sjældne bøger op på markedet, som ligeledes kunne være 
af stor værdi for selskabets medlemmer. 

c) Inspiration, ønsker, kritik, forslag – og frivillige hjælpere søges 
Gentaget fra tidligere års beretninger – men stadig af største betydning: 
Hjælp os med at gøre JGS-Danmark bedre… En bestyrelse kan ikke arbejde optimalt uden hjælp fra 
medlemmerne i form af inspiration, ønsker, evaluering, forslag, kritik … og naturligvis frivillige hjælpere. 
   Vi vil også være glade, hvis der er medlemmer, der har oplevet noget spændende eller sjovt i 
forbindelse med slægtsforskningen, som vil fortælle herom – enten ved et møde eller i en artikel til JGS-
NYT. 

d) Udbredelse af kendskabet til JGS-Danmark og hvervning af medlemmer 
Som nævnt ovenfor håber vi på et fortsat stigende medlemstal, blandt andet så vi får midler til at føre 
nogle af vores planer ud i livet. Vi beder derfor om, at I fortæller om JGS-Danmark til venner og 
bekendte, så flere får kendskab til – og lyst til at melde sig ind i vores selskab. 

 
Elsebeth Paikin 
Formand 
27. marj 2009 

http://www.avotaynu.com/books/guide.htm
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Af Elsebeth Paikin 

 

DNA Shoah1 projektet blev påbegyndt ved 
University of Arizona med det specifikke mål  
  at genforene familier, der er blevet adskilt 
under 2. Verdenskrig 
  at identificere ukendte Holocaust-ofre og 
  at skaffe oplysninger om den biologiske fami-
lie til dem, der som børn mistede deres familie 
eller identitet, fordi de under krigen blev skjult 
hos plejefamilier,  

Idéen er ganske enkel: DNA-prøver vil blive 
indsamlet fra Holocaust-overlevende og deres 
nærmeste slægtninge/efterkommere.  

En af DNA Shoahs stiftere er Syd Mandel-
baum, søn af to Holocaust-overlevende. Man-
delbaum er genetiker og ledede i 1994 den 
gruppe, der skulle bevise et eventuelt slægt-
skab mellem Anna Anderson Manahan, der 
hævdede at hun var Anastasia, og zaren. Det 
var første gang, at DNA blev brugt til at løse 
historiske gåder.  

Mandelbaum forsøger at finde oplysninger om 
sin morfar, Shlomo Barber, der var 42 år 
gammel, da han i 1942 forsvandt, mens han 
arbejdede som slavearbejder i Tyskland. Man-
delbaums tre andre bedsteforældre blev myr-
det I Auschwitz. 

Dr. Michael Hammer, der tidligere er omtalt i 
JGS-NYT og de to DNA-Genetik foredrag som 
medstifter af og videnskabelig direktør for Fa-
mily Tree DNA, er også medstifter af DNA 
Shoah.   

                                                 
1 Shoah er det hebraiske ord for Holocaust 

DNA Shoah er et ikke-kommercielt, humani-
tært foretagende og det er derfor gratis at del-
tage i projektet.  

DNA i dette projekt er ikke – som Family Tree 
DNA – afhængigt af om man er mand eller 
kvinde (X / Y kromosomer). Alle kan deltage, 
da de dele af DNA'et, der undersøges, nedar-
ves fra både far og mor. 

Som i Family Tree DNA projektet er der tætte 
skodder mellem DNA-testene og personlige 
oplysninger, så oplysningerne ikke kan mis-
bruges. 

Man kan få yderligere oplysninger og videoer 
på:  

1. YouTube: 
http://www.jewishmag.com/112mag/dna-
shoah/dna-shoah.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=QYRSlcnMt
WU&NR=1 

2. Facebook: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=8820
5718134 

3. The Jewish Magazine:  

http://www.jewishmag.com/112mag/dna-
shoah/dna-shoah.htm (en artikel om projektet 
skrevet af Syd Mandelbaum). 

4. På DNA-Shoahs website findes under punk-
tet ”Media” links til adskillige andre artikler etc. 

 

http://www.jewishmag.com/112mag/dna-shoah/dna-shoah.htm
http://www.jewishmag.com/112mag/dna-shoah/dna-shoah.htm
http://www.youtube.com/watch?v=QYRSlcnMtWU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=QYRSlcnMtWU&NR=1
http://www.facebook.com/group.php?gid=88205718134
http://www.facebook.com/group.php?gid=88205718134
http://www.jewishmag.com/112mag/dna-shoah/dna-shoah.htm
http://www.jewishmag.com/112mag/dna-shoah/dna-shoah.htm
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Nye bøger: 

 

Who will write our history?  
Rediscovering a hidden archive  

from the Warsaw Ghetto 
Af Samuel D Kassow, Charles H. Northam Professor of 
History, Trinity College, Hartford, Connecticut, USA, har 
gennem mange år forsket i jødisk historie og har skrevet 
mange bøger om jødisk historie. På 
http://internet2.trincoll.edu/FacProfiles/CVs/1000226.pdf kan 
man læse om hans meritter og se alle titlerne på de bøger 
han har skrevet.  

 

Emanuel Ringelblum  
født 21. november 1900 i Bu-
chach, Ukraine – dengang   Det 
Østrig-Ungarske Rige  
død 7. marts1944 i Warszawa 
Ghettoen)  
polsk-jødisk historiker, politiker 
og socialarbejder.  

 

Ringelblum udførte et stort arbejde for at hjælpe 
polske jøder, der blev udvist fra Tyskland i 1938-39. 
Ingen advarsler fra kolleger og venner kunne over-
tale ham til at forlade landet. Da krigen brød ud i 
1939, og størstedelen af den jødisk politiske og 
kulturelle elite forsøgte at flygte mod øst, besluttede 
han sig til at blive boende, for "der forestod en vig-
tig opgave med at organisere nødhjælp, og hvem 
skulle gøre det, hvis alle flygtede?" skriver Samuel 
D. Kassow i bogen: " Who will write our history? 
Rediscovering a hidden archive from the Warsaw 
Ghetto." 

Ringelblum blev sammen med sin familie sendt til 
Warszawa Ghettoen. Han var en intellektuel arving 
til den store historiker Simon Dubnow, der i 1891 
udsendte en appel til de østeuropæiske jøder om at 
indsamle dokumenter som kunne fortælle deres 
historie. 

I Dubnows ånd startede Ringelblum umiddelbart 
efter at han var kommet til Warszawa Ghettoen et 
hemmeligt selskab, som han kaldte "Oyneg Sha-
bes", hvis formål netop var - sammen med adskilli-
ge jødiske forfattere, videnskabsmænd og andre - 
at indsamle dagbøger, dokumenter, papirer, plaka-
ter og dekreter, for at eftertiden ville kunne få at 
vide, hvad der var sket.  

De indsamlede ligeledes beskrivelser af tilintetgø-
relsen af ghettoer i andre dele af det besatte Polen: 
Treblinka, Chełmno, samt adskillige rapporter skre-
vet af videnskabsmænd, der undersøgte effekten af 
hungersnøden i ghettoerne. 

Oyneg Shabes grundtanke var at "intet er uvæsent-
ligt". Det indsamlede materiale, arkivet, ville kunne 
dokumentere nederlag og sejre, skurke og helte, 
ofrene og tilskuerne og gerningsmændene. Ingen 
kunne vide, hvilke oplysninger der ville være af 
betydning for historikere efter krigen. "Indsaml alt 
og efter krigen kan vi sortere det" var Ringelblums 
råd. Og det var hvad medlemmerne af Oyneg Sha-
bes gjorde.  

De interviewede flygtninge fra provinserne, der 
bragte øjenvidneberetninger om massakrer. De 
dokumenterede kvindernes rolle i ghettoen og si-
tuationen for de forældreløse børn. De indsamlede 
rationeringskort, sange, invitationer til bogaftener 
og foredrag.  

"Der var menuer fra restauranter der reklamerede 
for dejlig gåsesteg og fine vine, og en kort beretning 
om en sultende mor, som havde spist sit døde 
barn," skriver Kassow.  

De indsamlede tyske plakater, der lovede 3 kilo 
brød og et kilo marmelade til dem, der frivilligt meld-
te sig til deportation – hvilket naturligvis var et be-
drag. Blandt de sidst nedgravede dokumenter fand-
tes plakater, der opfordrede til væbnet modstand og 
oplysninger om den første opstand mellem ZOB (en 
jødisk modstandgruppe) og tyskerne i januar 1943.  

Ringelblum førte dagbog, skrev essays, hjalp til 
med at udarbejde spørgeskemaer til brug ved  in-
terviews, var initiativtager til en undersøgelse af 80 
emner, som han håbede arkivet skulle dække.  

http://internet2.trincoll.edu/FacProfiles/CVs/1000226.pdf
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Et af hans sidste værker før han (sammen med sin 
kone, Yehudis og unge søn Uri) blev fanget var en 
afhandling om polsk-jødiske relationer under krigen.  

I foråret 1943 umiddelbart inden tilintetgørelsen, da 
alt syntes håbløst, blev arkivet gemt i mælkejunger 
og metalbokse, der blev gravet ned i kældre under 
nogle af Warszawa Ghettoens bygninger. 

Kort inden Warszawa Ghetto opstanden blev Rin-
gelblum sammen med sin familie smuglet ud af 
ghettoen og gemt på den “ariske side”, men den 7. 
marts 1944 blev deres skjulested opdaget af ty-
skerne, og Ringelblum og hans familie blev henret-
tet sammen med den polske familie, som skjulte 
dem.  

Ringelblum's dagbog blev offentliggjort på engelsk i 
1958 og tjente som inspiration for John Hersey 
roman "The Wall", men det er først nu takket være 
Kassow, at vi får et dybere kendskab til Ringelblum 
og Oyneg Shabes. Kassows bog er baseret på 
mange års forskning af tusindvis af dokumenter - 
på jiddisch, polsk og hebraisk – arkiveret i det Jødi-
ske Historiske Institut i Warszawa, Yad Vashem i 
Jerusalem og YIVO Institute for Jewish Research i 
New York.  

Derudover har Kassov opsporet og interviewet 
efterkommere af Oyneg Shabes medlemmer. Han 
ærer navnene på de mænd og kvinder, der skrev til 
trods for at de vidste, at deres liv, deres familier og 
deres kultur var dødsdømt.  

Kassows beretning starter i ghettoens ruiner. Den 
18. september  1946, gravede et hold af forskere - 
polakker og jøder sammen – i ruinerne af det, der 
var en skole på Nowolipki Street. Jorden var usta-
bil, de byggede tunneler og ventilationsskakter 
under bunker af knuste mursten. "Og pludselig 
ramte en sonde noget hårdt: en tinboks dækket af 
ler og bundet sammen med snor - og derefter ni 
mere," skriver Kassow.  

 

De havde fundet et af tre 
skjulesteder for Oyneg 
Shabes’ arkiv.  

Den første genstand – en 
tinæske var ikke lukket helt 
tæt og indsivende vand og 
mug havde ødelagt mange 
dokumenter og fotografier.  
Men en anden, en mælke-
junge (se  foto) beskyttet 
af gummi, der blev opdaget 

af bygningsarbejdere i 1950, havde klaret sig bed-
re. Det tredje skjulested indholdt kun nogle få for-
kullede dagbog sider. Resten var forsvundet.  

Ringelblums største frygt var, at ingen ville overleve 
til at grave arkivet frem. Hans frygt var ikke ube-
grundet. Af de godt 50 medlemmer af Oyneg Sha-

bes, var der kun tre overlevende: Hersh Wasser 
(som mirakuløst flygtede fra et tog til Treblinka), 
hans kone, Bluma og journalist Rachel Auerbach. 
Havde Wasser ikke efter krigen kunnet lede søg-
ningen, ville arkivet højst sandsynligt aldrig være 
blevet fundet. 

Blandt medlemmerne af Oyneg Shabes var øko-
nomer, lærere, rabbinere, håndværkere, forret-
ningsmænd og kommunister. Kassow's biografier af 
medlemmer af selskabet er instruktiv og hjerteskæ-
rende, idet han viser hvordan deres arbejde for 
Oyneg Shabes gav deres liv mening midt i kaos og 
fortvivlelse. 

Den jiddische digter Melekh Ravitch beskrev War-
szawas førkrigs-jøder som "en uregelmæssig mo-
saik af forskellige jødiske grupper og subkulturer" - 
der var zionister, socialister, kommunister, dem, der 
troede på jiddisch som fremtidens sprog, og assimi-
lationister, der kun talte polsk. Alle disse holdninger 
var til stede i Oyneg Shabes, men der var ikke 
plads til ideologiske skænderier. Ringelblum sørge-
de for at medlemmerne fokuserede på den forelig-
gende opgave: at skrive, indsamle, kopiere og 
gemme dokumenter. Af medlemmerne fik kun de 
tre overlevende en grav, kun få af de andre efterlod 
os andet end et navn.  

Formålet med projektet og Ringelblums forståelse 
af sin mission som historiker ændredes i løbet af 
krigen. I den tidlige fase inden nogen havde mis-
tanke om, at nazisterne ville udrydde jøderne, var 
formålet at skrive til de kommende generationer af 
polske jøder. Senere da omfanget af den endelige 
løsning blev kendt, skulle deres vidneudsagn være 
både beviser for forbrydelserne og historien om, 
hvorledes ghettoens indbyggere forsøgte at bevare 
en vis moral midt i helvedet. 

Ringelblum gav aldrig op, men fortsatte at registre-
re, hvad man så. Han skrev, mens han sultede, han 
skrev i en stuvende underjordisk bunker, han skrev 
bogstavelig talt til det sidste.  

Mange af Oyneg Shabes medlemmerne nedskrev 
deres sidste vilje og gemte det i arkivet.  

19-årige David Graber skrev: "Det vi ikke kunne 
råbe og skrige ud til Verden, begravede vi i jorden".  

Journalist Gustawa Jarecka, som sidst blev set da 
hun med sine to små børn den 18. januar 1943 blev 
gennet hen til deportation, efterlod disse ord:  

"Vi har løkken om halsen. Når trykket et kort øjeblik 
mindskes udstøder vi et skrig, hvis betydning ikke 
bør underkendes. Ofte gennem historien har så-
danne skrig lydt - i lang tid forgæves, først langt 
senere høres et ekko”.   

EP 
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Af Elsebeth Paikin 

 
 

 St. Petersburgs Preobrazhenskiy Jødiske Begravelsesplads 
Et nyt russisk website www.jekl.ru kan hjælpe 
russiske jøder – og efterkommere af jødiske 
jøder – med at finde deres aner og disses gra-
ve på St. Petersburgs Preobrazhenskiy begra-
velsespladsen. Det er St. Petersburgs Jødiske 
Samfund der med hjælp fra en lokal forret-
ningsmand, Mikhail Khidekel, der står bag det 
nye website, som tillader online søgning, og 
som indeholder fotos af gravsten og grav-  

pladser. Før dette website gik online var der 
ingen mulighed for at finde en grav, selvom en 
slægtning med sikkerhed vidste, at graven 
fandtes et eller andet sted på Preobrazhenskiy 
begravelsespladsen.  

Online søgningen gør det muligt at finde ud af 
om og hvor slægtninges grave findes – der er 
et udførligt kort: 

 

Websitet er på russisk, så enten skal man 
kende lidt til russisk, få hjælp af en russiskkyn-
dig eller som jeg bruge Stephen Morses websi-
te http://www.stevemorse.org til at finde trans-
skriptionen af de navne jeg søgte på,  
bl.a.: ”kviatkowski” som kan transskriberes på 
følgende fire måder:  

квятковский,  
квиатковский,  
квятковзкий,  
квиатковзкий.  
Jeg kopierede disse fire navne ind i søgefeltet 
på www.jekl.ru  - kun квятковский gav kun to 
resultater – nemlig   

http://www.jekl.ru/
http://www.stevemorse.org/
http://www.jekl.ru/
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Nu kan jeg ikke læse russisk, så jeg gik ind på 
http://www.translate.google.dk (oversætter til 
dansk) og http://dk.babelfish.yahoo.com/ 
(oversætter til engelsk, tysk m.m. men ikke til 
dansk) for at få ordene oversat. Resultatet er 
ikke så godt – men dog forståeligt:  

1) ”Kwiatkowska A.  
      g.r.1913-g.s.1931  
      nedgravning i St. Peterbruge  
      på Transfiguration celler.  
      Plot: 0-1 Art. Location: 271” 

Jeg gætter på, at ”g.r.” betyder født den og at 
”g.s.” betyder død den ... 

I mit genealogiprogram fandt jeg en Abraham 
Kviatkowski, der var død i 1931 – men fødeår 
havde jeg ikke – det har jeg nu. Billedet af gra-
ven er af god kvalitet – men teksten på grav-
stenen er derimod ikke læselig: 

 

2) ”Kwiatkowska I.A  
      g.r.1880-g.s.1942  
      nedgravning i St. Peterbruge på 
      Transfiguration celler.  
      Plot: 0-1 Art. Location: 252” 

Ham/hende kender jeg ikke, men vil nu under-
søge om han hører til ”min” Kviatkowski-
familie. 

Jeg ville meget, meget hellere have fundet min 
mands oldefar, som døde i St. Petersborg, 
men jeg ved ikke hvornår han døde og ej heller 
hvor han er begravet.  

Jeg håber nu på fortsættelsen!  

Websitet er kun en begyndelse! 
Endnu er arbejdet med Preobrazhenskiy jødi-
ske begravelsesplads ikke færdigt – og forhå-
bentlig går de derefter i gang med andre be-
gravelsespladser. 

Websitet er tænkt som et middel til at få slægt-
ninge til at betale for vedligeholdelse af grave 
og evt. restaurering af gravsten.  

Priserne virker ikke uoverkommelige – nogle 
eksempler (forudsat af internetoversættelsen 
er korrekt): 

Fremstilling og opsætning af hegn: ca. 2000 kr. 
Udskiftning af gravsten ca. 3.500 kr. 
Cementering af gravsted ca. 850 kr. 

Hvis vi finder min mands oldefars gravsted, vil 
vi ofre lidt på at sætte det i stand! 
Jeg håber også andre er heldige …. God jagt!
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Jewish Agricultural Colonies in the Ukraine 

 
Jeg har tidligere fortalt om Chaim Freedman 
og hans arbejde med bosættelserne i Ukraine.  
Han arbejder fortsat med det og har nu opda-
teret sit website. Han skriver følgende:  

“Recent additions to the site include:  
1. Translation from Russian of a list of over 700 

Holocaust victims killed in the Jewish colony 
Novozlatopol.  

2. Full translation of the 1858 Revision list from 
the colonies Grafskoy (Prolotarsky) and Meze-
ritch.  

3. Full translation of the 1852 list of settlers on 
Novozlatopol who came from Latvia in 1846, 
mainly from the town Lutzin (Ludza).  

4. Prenumeranten list of 2000 names in colonies 
and towns of Yekaterinoslav and Kherson 
Guberniyas,  from 'Imrei Shmuel', Part three, 
1912. (in Hebrew).  
 
This list was discovered by Michoel 
Romm amongst the books scanned on 
the site http://www.hebrewbooks.org/  
 
This site now includes 32,000 religious 
Hebrew books many of which are a  
valuable source containing rabbinical ge-
nealogies and prenumeranten lists.  
This is not a commercial site and entire 
books can be downloaded at no cost. 

Chaim Freedman  
Petah Tikvah, Israel 
 

________________________________________________________________________ 
JewishGen Hungary Database

 
JewishGens database for Ungarn er blevet 
opdateret med ca. 105.000 nye oplysninger 
om fødsel, vielse og død, og rummer nu 
800.000 poster (180.000 fødsler, 45,000 døde, 
og 25,000 vielser). 

De nye oplysninger omfatter Bezi, Budapest, 
Csenger, Eger, Erdotelek, Erk, Eperejes, Fu-
zesabony, Gyomore, Gyongyos, Hodasz, Jar-
mi, Kassa, Kemcse, Kisleta, Koszeg, Ma-
teszalka, Miskolc, Moson, Sztropko, Szeged, 

Szobrance og Vag Besztercze. Databaserne 
for Budapest (60.000 poster), Gyongyos, 
Miskolc (20.000 poster) og Szeged er endnu 
ikke komplette men under fortsat udarbejdelse.  

Arbejdet fortsætter med oplysninger fra Buda-
pest, bl.a. Budapests ortodokse menighed, 
Miskolc, Anarcs, Apagy, Baja, Papa, Sopron, 
Szeged og Lackenbach. Vi mangler til stadig-
hed frivillige til at transskribere oplysningerne, 
fordi vi ikke ønsker at en enkelt persons ar-
bejdsbyrde skal blive for stor. Projektlederen 
vil derfor være glad for at høre fra personer, 
der kunne tænke sig at deltage i projektet - 
sprogkyndighed er ikke nødvendig – kontakt:  

Sam Schleman, Project Coordinator, Hungar-
ian Vital Records Project  
e-mail: Samara99@verizon.net 
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