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JGS-Hamburg og JGS-Danmark
afholder fælles Konference
17. – 19. oktober 2009
Programmet kan ses i ”Mødeprogrammet” her i JGS-NYT eller på vores website

Vi kan glæde os til at mødes med JGS-Hamburgs erfarne slægtsforskere. Nogle af dem vil fortælle
om deres mangeårige forskning i slægter, som også har forgreninger i Danmark:
Heilbuth-slægten

Henriques-slægten
Peter Clemens vil fortælle om sin forskning i
slægten Henriques, han har i dag data på i alt
6399 Henriques efterkommere.
Henriques familien nedstammer fra den første
overrabbiner i Portugal Ya'isch Ibn Yayha ca.
1150. Efter inkvisitionen i Portugal flygtede nogle til Glückstadt og Altona, senere til København, mens Michel Henriques/Hinrichsen i
1677 blev agent for greven af Meklenburg, og
hans tipoldebarn Henriette Hinrichsen er Peter Clemens oldemor.

Bendix Moses Henriques
f. 1725 i Nakskov,
d. 1807 i Göteborg

Siegfried Julius Heilbuth
(1845-1918)

William David Heilbuth
(1823-1898)

Helga Heilbut vil fortælle om sin forskning i
Heilbuth-slægten, som er giftet ind i Goldschmidt-slægten og Ballin-slægten, som Jürgen
Sielemann vil fortælle om. Sielemann har skrevet om Albert Ballin, 1857-1918, sønnesøn af
Joseph Ballin som fik borgerskab i Fredericia
1777 og 7 år senere i Horsens, hvor Albert Ballins far, Samuel, blev født i 1804. Samuel Ballin
rejste tilbage til Hamburg, hvor han drev skibsagenturvirksomhed, og hvor Albert blev tysk
skibsreder og startede Hamburg-Amerika Linien (HAPAG) som før 1. Verdenskrig blev verdens største rederi.

Danske Henriques efterkommere (og dem er der
rigtigt mange af!) kan nu få
ført slægten længere tilbage
end ”Stamtavlen Henriques
1725-1948” af Jul. Margolinsky.

Blandt navne på Henriques-efterkommere i
Danmark findes udover Henriques fx: Bendix,
Bing, Dessau, Euchel, Fürst, Guttman, Hahn,
Halberstadt, Hartwig, Heyman, Hirschsprung,
Hollander, Kalkar, Kappel, Levison, Magnus,
Mariboe, Michaelsen, Salomonsen, Simonsen,
Trier, Valentin, Von Essen, Wagner, Zimsen …
og mange, mange flere – deriblandt flere af de
mest almindelige danske patronymer.

Albert Ballin og hans første skib opkaldt efter ham
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Slægten
Af Anne Mendelsohn

Tipoldeforældrene

der straks ilede fra Horsens og til Tårbæk. Der fik
hun fremvist og gennemgået et hidtil uset familiealbum samlet af hendes farmor - den russiske
familie. Men så besluttede min morfar, at han vist
alligevel ikke var ved at dø, lagde albummet væk
og sendte min mor tilbage til Jylland.

Jeg ser dem hver dag, - indtil flere gange. Jeg
vil kunne genkende dem hvor som helst. Jeg
kender deres udseende så godt. De er alle
sammen min eller min mands familiemedlemmer.
De hænger ude i den lange gang i alle nuancer
af sort, grå, hvid og brun. Næsten 100 fotografier
fra midten af 1800-tallet og frem. Nogle er mere
falmede end andre. Der er ikke mange nulevende, og der er ikke mange vi har kendt. De fleste
har en historie vi kender, fordi slægtshistorien er
tilgængelig og overleveret. Men så er der de få
andre, - der hvor vi næsten ingenting ved, for der
er ikke tilgængelige informationer - og dem, der
vidste besked er for længst døde og borte. Og
så er der dem, der er lidt forsømte, for informationerne om dem er at finde i danske kirkebøger
og på arkiverne, - den ærkedanske del af slægten, hvis historie ingen vegne løber. Jeg ved en
hel del om den tyske del af familie, noget om den
ungarske, engelske, amerikanske og schweiziske del af familien, og en lillebitte smule om den
israelske.

Eftersom der er mere end 400 fotografier fra
sidste halvdel af 1800-tallet og frem til omkring
1940 i albummet, var det så som så, hvad hun
bagefter kunne huske. Jeg har nu fotoalbummet,
- masser af fotografier af navnløse slægtninge for
der er ikke skrevet navne under. Jeg tror, min
oldemor har lavet det, for at have alle sine billeder på ét sted, da hun kunne se, at hun nok skulle være flygtning endnu en gang, for nogle billeder er hele, men der er også myriader af udklippede ansigter gennem albummet. De eneste jeg
med sikkerhed genkender, er mine tipoldeforældre, mine oldeforældre og min morfar.

Mine russiske aner
Men så er der mine russiske aner - for længst
døde og borte, og så at sige aldrig omtalt.
Da min morfar engang i midten af 1980'erne en
dag mente, at han vistnok var lige ved at dø (!)
sendte han bud efter sit eneste barn (min mor),

Mischa og hans forældre
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Efter krigen, hvor han var i Sverige, kom han
tilbage til Danmark. Han havde svært ved at få
arbejde, for efter krigen var der praktisk talt ingen, der havde lyst til at lære tysk eller russisk.
Så startede han det, der senere blev til Dansk
Skolefoto, men måtte sælge det igen. Han fortsatte som sproglærer, men blev også rejseleder
for bl.a. DSB. I de senere år var han kun sproglærer, - ja, faktisk var det første vi gjorde, da han
uventet døde, at ringe til de elever han skulle
have de kommende uger.

Jeg har aldrig rigtigt forsket i denne del af familien - dels var der ingen at spørge, dels kan jeg
ikke russisk. Men jeg vil gerne vide noget, jeg vil
gerne have nogen til at oversætte en smule - og
ikke mindst vil jeg jo også gerne have oplysninger fra nogen, der her mødt og kendt min morfar
og min oldemor.

Mischa
Min morfar blev aldrig kaldt andet end Mischa.
Han blev født d. 6. oktober 1907, (Rusland havde
en anden tidsregning end Europa, så i senere
dokumenter er det blevet til d. 19. oktober), i
Ekatarinenburg 1 , Perm, Rusland og fik navnet
Michael Mendelson (Mendelson, senere Mendelsohn og så Mendelson igen!). Mischa døde d.
22. december 1988 i Danmark.

Mischa var på mange måder en underlig mand,
der aldrig fortalte noget om sig selv og sin fortid,
og som også var totalt hjælpeløs når det gjaldt
praktisk arbejde, - han voksede op med amme,
barnepiger, en forgudende mor og kvinder, der
sørgede for at lette hans gang gennem tilværelsens mere praktiske sider. Han måtte f.eks. have
en punktliste for at kunne betjene kaffemaskinen,
og han spiste ude de sidste 10 år af sit liv, for da
var han sidste kone død. Men han var også samtidig en venlig, selskabelig, diskussionslysten,
intelligent og generøs mand - og meget velklædt.

I 1912 rejste han med sine forældre til Berlin, i
1915 til København. Han tilbragte sine barndomsår og ungdomsår skiftevis i Tyskland og
Danmark og gik således på Sankt Petri Skole i
København. Familien boede en overgang i Baldersgade på Nørrebro.

Mischa var gift 3-4 gange, - først med Thea, så
med Greta Sophia f. Sahlin i Sverige og sidst
med Karen Margrethe f. Dam. Og så var der en
Eva - sandsynligvis efter Greta og før Karen
Margrethe – muligvis var de gift, men sandsynligvis ikke, for jeg har ikke set hende nævnt i papirerne.

Mischas far
Mischas far ved jeg næsten intet om, og dermed
heller ikke noget om den
del af familien bagud.
Han hed Aleksander Maksimovitsch Mendelsohn og
var født d. 10. maj 1874 i
Goldingen (i dag: Kuldīga),
Kurland i Letland. d. i
Charlottenburg, Berlin
30. maj 1923.
____________________
ÍSynagogen i Goldingen
i beg. af 1900-tallet

Mischa og Thea
Fra 1933 boede Mischa i Danmark, hvor han i
1936 blev gift med min mormor, Thea f. Tauber,
som han havde lært at kende i Berlin. De blev gift
i synagogen i Krystalgade. I Tyskland havde han
levet af at være jazzmusiker og kulturjournalist. I
Danmark var han sproglærer i tysk og russisk og
oversætter fra tysk til dansk.

1

Ekaterinenburg (Yekaterinenburg) hedder i dag Sverd‐
lovsk.
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Kurland har i perioder hørt ind under Rusland, så
vidt jeg har forstået. Han emigrerede til Rusland,
hvor han mødte sin senere hustru. Egentlig var
Aleksander uddannet tandlæge, men ved sit ægteskab blev han handelsmand, for det var sådan,
at alle sønner og svigersønner i den familie han
giftede sig ind i skulle arbejde for familieforetagendet. Han blev firmaets repræsentant i Danmark og Tyskland, men efter den russiske revolution måtte han arbejde for andre. Han var ved
sin død ansat hos købmand Simon Altschuler i
Berlin, men arbejdede også for det danske herreekviperingsfirma Netterstrøm og Sørensen.

40 år. Hun fik sine diplomer, hvilket kom hende til
nytte, da hun kom til Danmark i 1936. For Clara
giftede sig til dansk statsborgerskab, da hun
mødte den noget yngre kontorist Harry Valdemar
Keil Jensen, som efter sigende var på vej til fods
til Spanien for at kæmpe mod Franco. Han stødte på Clara i Tyskland, giftede sig med hende, så
hun kunne få et dansk pas og statsborgerskab.
De blev efter ret kort tid skilt igen. Ingen i familien
havde hørt om det ægteskab, Mischa har aldrig
fortalt om det til min mor, - vi opdagede det først
da Mischa døde, og vi fandt hans mors pas, hvor
hun til vores store forbløffelse hed Clara Jensen.

Ellers ved jeg ikke andet om ham, end at han
skulle have været sin stakkels kone utro med en
polsk tjenestepige, der smittede ham med syfilis,
- ikke særlig pænt og måske årsag til hans tidlige
død.

Clara fik dels ansættelse hos Crome og Goldschmidt og havde også kunder hjemme i privaten
på Gammel Kongevej 85, - blandt andet nogle af
tidens store stjerner som skuespillerinden Tudlik
Johansen og operasangerinden Helga Weeke.
Clara uddannede også nye skønhedseksperter,
og kaldte sig som skønhedsekspert: Madame
Claire.

Mischas mor
Blev født i Ekatarinenburg, og døde på et (sindsyge)hospital i Göteborg den 24. oktober 1944.
Ved ceremonien i anledningen af fødslen fik hun
navnet Clara Henrikovna Peretz. Hun voksede
op i en stor søskendeflok, - 20 børn hvoraf de 10
blev voksne. Det var en velstående og meget
kulturel familie, - bl.a. har jeg et trykt program fra
børnenes musikaften i det Peretzske hjem d. 5.
december 1903, hvor det var børnene og deres
venner der optrådte.

Clara havde - ser det ud til - et udadvendt socialt
liv. Hun var medlem af Eventyrenes Klub, Berejste Kvinders Klub, Langfarernes Klub og VestIndisk Klub, - eller deltog i hvert fald i deres arrangementer.
Hendes mentale helbred var dog efterhånden ret
dårligt, og hun var nu og da indlagt. Da jagten på
jøderne i Danmark gik ind, blev hun atter indlagt men det kan jo også have været af "praktiske"
årsager. Efter en uge på Frederiksberg Hospital
kom hun videre til Sverige, hvor hun så altså
døde året efter.

Clara voksede op uden bekymringer, og lærte
hvad velstående folks døtre skulle lære for at
blive velstående mænds gode hustruer, - altså
ingen egentlig uddannelse men en masse om
kunst, litteratur, musik og opførsel.

Min oldemors forældre

Hun giftede sig så med Aleksander, og de rejste
til Europa, hvor hun levede et roligt og behageligt
liv. Da den russiske revolution kom, mistede hun
naturligvis hele sin formue og al kontakt til nærmest al familie, og da Aleksander så døde i 1923
stod hun helt uden forsørgelse og familie på nær
Mischa, der da var 16 år.

Mine tipoldeforældre boede i Ekatarinenburg.
Tipoldefar hed Heinrich Borisovitsch Peretz og
tipoldemor hed Josefina Ignatjevna Peretz. De fik
som før nævnt 20 børn, hvoraf de 10 blev voksne. Når min stakkels tipoldemor ikke var gravid
eller lige havde født, var hun på kurophold for at
komme sig. Hun døde i 1916, - jeg ved det, for
bagerst i albummet er der billeder af døde kvinder i kister. Den ene er min farmors søster Jerlena, der døde som ung, - den anden er tipoldemor
Josefina med hele 3 kistebilleder samt en stor

Men Clara havde masser af ben i næsen da det
kom til stykket. Hun besluttede sig for at tage en
uddannelse som skønhedsekspert i en alder af
5
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sættelserne, og sørgede for at kvinderne blev
oplært, så de kunne varetage flere opgaver rundt
omkring på fabrikken. I takt med at fabrikken blev
større og større og hun selv fik flere og flere børn
må man formode hun stoppede med at være
involveret direkte i fabrikken.

nekrolog fra avisen. Den er på russisk, og jeg har
som sagt endnu ikke fundet nogen, der kunne
oversætte det.

I 1897 opfandt Heinrich en måde at rense fjer i
puder på uden at man skulle sprætte puden op
og tage fjerene ud. Han tog verdenspatent på
metoden, fik adskillige guld-, sølv- og bronzemedaljer samt adskillige diplomer. Opfindelsen betød en væsentlig udvidelse af samarbejdet med
andre firmaer, således havde han blandt andet
også et stort salg til Nordisk Fjer i København.

Den gamle synagoge der stod indtil 1962

Det har altid forlydt, at han nærmest ejede en hel
by, - i forbindelse med fabrikken sørgede han for
boliger, butikker, læge, skole og alt muligt andet
for fabrikkens ansatte, - og der skulle til sidst
have været omkring 45.000 ansatte. Det forekommer som et helt urealistisk antal ansatte,
men hvis man tænker på, at han vitterligen var
den eneste dun- og linnedfabrikant i Rusland
samt havde samhandel verden over, så er det
måske slet ikke så vildt, når man tænker på, at
det var en tid, hvor en stor del af produktionen
foregik manuelt.

Den nye synagoge åbnet i april 2004
på det sted hvor den gamle synagoge stod.
Allerede omkring 1820 var der en stor jødisk menighed i Ekatarinenburg, men jeg ved ikke hvornår min familie er kommet dertil. Det siges at
familien var kommet til Rusland fra Spanien, Peretz er jo spansk … men det er Heinrich til
gengæld ikke, så mon ikke familien først har været omkring Tyskland??

Der findes et katalog fra firmaet (på russisk) fra
1910. De første par sider handler om firmaets
historie, men så fremvises alle varerne: børnetøj,
kåber og frakker, herretøj, undertøj, dyner og
puder, linned og duge, dametøj, folkedragter, - ja
simpelthen alt hvad man kan producerer af klæde og fjer.

Faktum er dog, at Heinrich var en meget driftig
mand. Han startede sin karriere med at etablere
et guldvaskeri i Sibirien. Man må formode, at det
var da han havde tjent penge nok til at kunne
starte på noget andet, at han åbnede en lille linnedfabrik, der med årene skulle vokse sig stor og
mægtig, - ja til den største i Rusland og med
masser af samhandel med resten af verden.

Da revolutionen kom, blev Heinrich naturligvis
frataget alt hvad han ejede, og dermed mistede
hele familien sit eksistensgrundlag. Jeg er blevet
fortalt, at han fik et lille værelse i sit gamle hjem,
- og at de revolutionære endte med at bede ham
lede sin gamle fabrik, fordi ingen andre havde
overblikket og kunne.
Men det ville Heinrich overhovedet ikke, - han
begyndte i stedet at producere små dukker på sit
lille værelse ... og så vides der ikke mere om den
gamle mands videre skæbne.

Da han giftede sig med den kun 18-årige Josefina, gik hun ind i arbejdet på fabrikken. Hun hjalp
de unge kvinder med at lære at læse og skrive
og styrede åbenbart i de første år en del af an6
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tish Chess Magazine. De giftede sig i 1937, og
så var Vera blevet engelsk statsborger. Det var
meningen at Vera skulle oprette et stort internationalt skakinstitut i London, men det nåede hun
aldrig. Den gade i London, hvor hun boede, blev
ramt af en bombe, - det eneste hus der blev
ramt, var Veras, - og både hun, moderen og søsteren var tilfældigvis hjemme den dag på det
tidspunkt, og de omkom alle tre.

Andre russiske familiemedlemmer
Hvad resten af den russiske familie angår, så
ved jeg kun, at Mischa engang i 1950'erne som
rejseleder i Sovjetunionen fik kontakt til en af
Claras søstre i Moskva. Det kostede hende
åbenbart dyrt at have kontakt til ham, så hun bad
ham om ikke at kontakte hende mere, - og dermed forsvandt enhver forbindelse til den del af
familien.

±±±

Den sidste, jeg kender til, er
Mischas kusine, Vera Francevna
Mencik (f. 16.02.1906, d. 26.06.
1944) (se foto). Hun var et stort
skaktalent og var kvindelig verdensmester adskillige år i træk.

Det var, hvad en amatørslægtsforsker som mig,
kunne fremlægge efter en lille måneds kiggen
omkring i de gamle papirer og albummet.
Jeg har været lidt hæmmet af, at jeg for omkring
20 år siden overlod de fleste ting til Det Kongelige Bibliotek, der aldrig gav kvittering eller de lovede kopier, men i stedet lod det hele forsvinde
uregistreret i et depotrum.

Det var hendes far, der lærte hende og hendes
søster at spille skak. Hun var født i Moskva, men
hendes mor var engelsk, og i 1921 flyttede hun
med sin mor og søster Olga, der også var rigtig
god til at spille skak, til London. Måske fordi hendes far var død, eller fordi de var uden midler
efter revolutionen??

Nu er det fremfundet (og stor tak til forskningsbibliotekar ved Judaistisk Samling Eva-Maria
Jansson for det), og jeg har fået nogle få kopier i
første omgang.

I 1927 blev Vera den første kvindelige verdensmester i skak, og den titel erobrede hun hvert år
indtil 1939, hvor WWII satte en stopper for afholdelsen af verdensmesterskaberne.

Men om flere hundrede kroner og et stykke tid får
jeg forhåbentlig resten, - det er i hvert fald bestilt.
Når jeg får det - og finder en oversætter - håber
jeg at kunne finde flere oplysninger, der kan lede
mig til nye spor. Og så kan det være jeg vender
tilbage med en opdateret fortsættelse.

Vera mødte sin mand, Rufus H. Stevenson
(1878-1943) i London, - han var redaktør af Bri-

Кто умеет читать - и перевода - русский?*
Hvem kan læse – og oversætte – russisk?
Hvis I er villige til efter aftale at hjælpe med læsning/oversættelse af
kortere (fx noget så kort som firmanavn bag på et professionelt fotografi)
eller længere tekster – trykte eller håndskrevne –
så meld jer venligst til JGS-Danmark, så I kan kontaktes ind i mellem.
JGS-Danmark er jo skabt med henblik på gensidig hjælp.
* oversat på http://translate.google.dk/ (om det er korrekt vides ikke …)
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Navnene Mendl/Mendel og Mendelson
Af Elsebeth Paikin
En søgning på internettet på Mendelson eller
andre stavemåder giver en masse hits, som
man desværre ikke umiddelbart kan bruge til
ret meget, med mindre man finder de samme
personer – som fx Moses Mendelssohn. Nogle
af de hits man får er derimod blot reklamer for
fx Genealogy.com, ”Genealogy Today” eller
Ancestry.com … Værre er det, at også ”House
of Names” dukker op!

Fornavnet Mendel/Mendl er en europæisk sekulær form af navnet Menachem fra Det Gamle Testamente. Andre varianter er Menke,
Menki, Menli og Menlin. Mendel var et hyppigt
anvendt fornavn blandt især tyske jøder og
Alexander Beider skriver, at dets oprindelse er
det jødiske navn ”Man”. Efternavnet (patronymet) Mendelson / Mendelssohn (og andre stavemåder) er meget almindeligt, ligesom de
danske –sen efternavne som fx Jensen og
Hansen.

Advarsel ! ”House of Names”

dish given name Mendl, which is a diminutive
of Man”.

For sjov søgte jeg på Mendelsohn i ”House of
Names” http://www.houseofnames.com - der gennem mange år har været berygtet blandt genealoger verden over, som det rene fup!– og
op kom Mendelsohn-slægtens våbenskjold
(sic!) og navnets historie: ”The name mendelsohn is a proud symbol of ancient Jewish culture. … The surname mendelsohn is a patronymic surname, which derives from the Yid-

Det er da altid noget, at de – korrekt! – skriver,
at det er et jødisk navn, og at oprindelsen til
navnet ”Mendl” er ”Man”. Så de forsøger dog
at få noget rigtigt…
Men vogt jer! Det er absolut ikke troværdigt,
hvad man finder på ”House of Arms”.
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Uanset hvilket navn man søger på kommer der
en beskrivelse af ”slægtens” oprindelse og
våbenskjold (sic!) – og en masse ”gode(!)”
tilbud.
Da jeg søgte på Paikin kom der en fantastisk
historie frem: Paikin-klanen(!) kommer fra

Skotland, Paikin-navnet findes i mange variationer pga. af oversættelser fra gælisk til engelsk. De første Paikin’er levede i Yorkshire,
hvor deres lensherre, grev William af Normandiet overdrog dem jord for deres fremragende
indsats i Slaget ved Hastings…
Fantastisk røverhistorie!

Søger man på navnet ”Jensen” får man oplyst,
at det er et patronym (korrekt!), som er afledt
af navnene Jen, Jan og Jon – ikke et ord om
Jens! Våbenskjold har Jensen’erne minsandten også:

Jeg som troede, at Paikin’erne var østeuropæiske jøder! Hvordan kan jeg dog have taget så
meget fejl?
Og hvad i alverden laver jeg så her i JGSDanmark. Det hele er en stor fejltagelse ifølge
”House of Names”. Faktisk er der én af de
mange Paikin’er jeg har fået kontakt med, som
har købt slægtens ”historie” fra ”House of Names” - og betalt for det! Nu skal jeg så bare
betale ca. 19 $ for at få tilsendt en grafik-fil
med Paikin-våbenskjoldet, - hvis jeg vil have
det indrammet kan jeg få det med rabat til ca.
38 $. For ca. 13 $ kan jeg downloade en pdf-fil
med Paikin-navnets historie… Der er andre
”gode”(!) tilbud, musemåtter, nøglering, kaffekrus, … mon de ikke også har en kilt? Det kan
man vist kalde bondefangeri – eller hvad…?

Når ”House of Names” skriver ”100% guaranteed”, så er det sikkert rigtigt … hvis man tænker på deres profit.
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SIDEN SIDST:
Fåborg og Assens: JGS´ årlige sommerudflugt
Af Merete Næsbye Christensen

Begravelsespladsen, hvortil vi havde lånt nøglen, ligger meget smukt tæt på vandet.

Det er blevet en tradition i JGS-Danmarks 5årige historie, at der skal foretages mindst én
udflugt om året til steder, hvor der bor/har boet
jøder med relation til Danmark. Man vil huske
udflugten til Slagelse og sidste år til Slesvig.
I år var turen kommet til Fyn. Vi undlod Odense, hvortil mange er rejst selv, og hvor Danmarkloge havde et besøg for nogle år siden i
forbindelse med H.C. Andersen-året.
Fåborg er ”et must” i dansk jødisk sammenhæng. Ved siden af København og Horsens er
det den by, hvor både begravelsesplads og
synagoge forefindes. Assens er nok ikke så
hyppigt besøgt, men det var en stor glæde for
undertegnede at kunne sige, at nu
har jeg set samtlige 12 begravelsespladser
i Danmark.

Den er omgivet af grønne hække og holdes
pænt. Der var meget at se på begravelsespladsen. Ved lågen var vi blevet mødt af Janne
Laursen fra Dansk Jødisk Museum. Hun er født
i Fåborg og kunne derfor give os den perfekte
guidede tur rundt i byen.

Turen fandt sted søndag den 12. juli. Der
var ikke mange tilmeldte, hvilket kan skyldes
ferie, men de få, der var med, fik en fin dag
med smukt vejr og gode oplevelser.

Vi drak kaffe på Kunstmuseet. Siden fik vi frokost i Bøjden hos Janne i skønne omgivelser
med nye kartofler på brødet og friskplukkede
hindbær på lagkagen.

Fåborg
Trods flere forsøg med
kontakt til Frimurerordenen i Fåborg, som ejer
den tidligere synagoge,
og som har bibeholdt
davidsstjernen på facaden traditionen tro, lykkedes det ikke at få adgang.
Synagogen er i øvrigt p.t. pakket ind. Vil man
se et smukt billede af den, kan man gå ind på
internettet under Frimurerne og finde Fåborg.

Stor tak til Janne for at beværte os så fornemt.
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Assens

Fortid og nutid mødtes!

Herfra gik turen til Assens, hvor begravelsespladsen vel ikke er stor, men den ligger kønt i
et kuperet terræn, velholdt som det er kendetegnende for steder i provinsen.

På vejen hjem hentede vi Josef Fischers oldebarn, der spiller teater ved voldspillet i Nyborg:
”Crazy for you”.

”Crazy for You”
Overalt var vi ledsaget af den uundværlige:
Julius Margolinsky: Jødiske dødsfald i Danmark som guidebog.

Vi kan anbefale andre at tage turen. Nøglen til
Fåborgs begravelsesplads kan på hverdage fås
på Turistkontoret. Assens´ står åben.

__________________________________________________________________________

Om at søge og om endelig at finde
Af Hanne Meyer

De eneste spor, jeg havde i min søgning efter
min morfar, var, at han ifølge min mors dåbsattest, hed Nathalin Nathan, at han var journalist på
Jydske Tidende i 1906, og at han tog navneforandring til måske Biering. På et kursus i slægtsforskning på Byhistorisk Arkiv i Esbjerg havde jeg
ikke held med at finde ham, så jeg vendte min
søgning til JGS-Danmark.
Så skete der virkelig noget!

Brødrende Nathan ca. 1910

Da min dejlige mor Nathanie Poulsen Kjærgård
døde i december 2007 – 101 år gammel fik jeg
lyst til at finde oplysninger om min mors far. Lysten havde nu været der længe, men han har
været et tabubelagt emne i familien; min mor var
sårbar og levede med en skuffelse over aldrig at
høre fra ham eller møde ham.
Min mor var et uægte barn, som der står i kirkebogen. Hendes mor - altså min mormor - Ane
Jensine Kjærgård satte hende i pleje i Århus, i
håb om at hendes nye mand Samuel Cohn ville
adoptere hende. Dette skete ikke. Vi har for øvrigt fin kontakt med Cohn-familien, der også ved
Allans hjælp er kommet tættere på deres slægtshistorie.

Mit barnebarn Katja havde tilmeldt os til et arrangement i JGS-Danmark i håb om at komme tættere på vores mål, vi var udstyret med kopi af min
mors dåbsattest og et postkort fra Nathan. Vi
følte os godt modtaget, Allan Falk spurgte, om
han kunne hjælpe os. Han fik de få informationer,
vi havde. I sidste nummer af JGS-NYT beskriver
vores helt og hjælper Allan Falk om mødet.
Så skete det
I cyberspace koblede Allan mig med Jan Beer
bosat i Melbourne. Det viste sig, at min morfar
hed Nathanael Nathan. Jan Beers farfar var broder til min morfar Nathanael. Så vi har fået en ny
familie! Flittige mails mellem Jan Beer og mig.
Jan sendte vores stamtræ, som blev opdateret,
udveksling af spændende historier og beretninger.
Jeg modtog fotos af min nye familie, så min oldemor og oldefar, fik digte som Nathanael havde
skrevet. Verden blev større. Jeg sendte foto og
beretninger om min mors liv som plejebarn, hendes ungdomsliv, som mor, bedstemor og oldemor.
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Det var dejligt, at møde Jan og hans broder Claes (bosat i Sverige) og dejligt at se deres PowerPoint-præsentation og høre Deres fortællinger.
Sommerfuglene blev sluppet løs. Aftenen var
absolut vellykket.

Min morfars familie har over generationer bevæget sig fra Wien til København. Min mormor har
bevæget sig fra gården Kjærgård i Timring hvor
8. generation stadig bor på gården. Ane brød
mønsteret og flyttede fra land til by omkring 1900
og møder den smukke kvindebedårer Nathanael.

Næste dag havde vi planlagt et familietræf hos
min broder, hvor også Allan Falk og hustru deltog. Det var, som havde vi kendt hinanden altid,
endnu flere sære beretninger røg over middagsbordet og flere af mine børn dukkede op – der
var fest og taler.
Aftenen sluttede med en fin oplevelse, idet Jan
afspillede en lydoptagelse, hvor min morfar i
1935 ønsker sin søster tillykke med sin fødselsdag – det var en mærkelig oplevelse, som lyden
af en gammel dansk film. Pludselig blev historien
levende for os.

Så skete det igen
Jan kom til København i juni, for i JGS-regi at
fortælle om sin slægtsforskning. Jeg tog toget
med sommerfugle i maven – hvordan var han?
Til min store glæde var der opbakning og interesse ikke kun fra Katja men fra mine børn og andre
børnebørn. På selve aftenen deltog også min
broder Jørgen Kjærgård og hans familie.

Se dette var en rigtig historie og jeg er taknemmelig over fundet af min familie.
Tænk hvis min mor havde mødt sin dejlige
ukendte familie.

____________________________________________________________________
Karin Lützen indviede os i sin ”Mors hemmelighed”
Onsdag den 27. maj 2009
Bogen er – som beskrevet i omtalen i Mødeprogrammet og Boghjørnet i JGS-NYT 2009-1 – spændende og inspirerende.
Karin Lützen levede fuldt op til forventningerne og
fortalte levende om sin familie og hendes oplevelser
med at finde frem til familien, som hun tidligere ikke
anede eksisterede.
For dem, der gik glip af det, er der endnu en mulighed, idet Karin Lützen kommer til et møde i Selskabet for Dansk Jødisk Historie:

21. oktober kl. 19.00, Ny Kongensgade 6, 1472 København K
Karin Lützen fortæller om sin jødiske familie. Lützen udgav i marts sin bog:
Mors hemmelighed - På sporet af en jødisk indvandrerhistorie
om sin mors jødiske familie. Karin Lützens mor fortalte aldrig sin datter, at hendes familie var
indvandret fra Rumænien til Frankrig og at den var jødisk.
Gennem et spændende detektivarbejde finder Karin Lützen ud af hemmeligheden.
Bogen har fået meget fine anmeldelser overalt.
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Danske jøders krigsoplevelser 1943 – 1945
Et forskningsseminar mandag den 25. Maj 2009

Af Merete Næsbye Christensen
Vi håber i vort selskab at kunne indbyde ham
til at tale for os en dag.

Dansk Jødisk Museum fyldte 5 år den 8. juni
2009, og der er sket en masse i de år. Sidst
har man iværksat et storstilet forskningsprojekt under ledelse af ph.d. Sofie Lene Bak
om de danske jøders krigsoplevelser i 1943 1945. Hvor mange flygtede? Hvordan var
tiden i Sverige og Theresienstadt? Hvordan
taklede man det at komme hjem?

Dette er ikke stedet til at referere alle de
mange indlæg. Der kommer givet en stor
rapport i forbindelse med afslutningen af
projektet. Hold øje med det!

Nøgleord er: Mennesker, steder, erindringer,
identiteter. I den sammenhæng har projektet
stor interesse også for genealoger.
Den 25. maj var der forskningsseminar på
Det Kongelige Bibliotek på Diamanten med
de godt 100 personer, brandvæsenet havde
givet lov til at komme ind i Karen Blixensalen. Mange var på venteliste.
Dagen forløb med spændende og instruktive
foredrag afsluttende med reception på Dansk
Jødisk Museum og efterfølgende middag i
cafeen i Nikolaj Kirke.

Gemte børn
Efter at næsten samtlige dagblade har skrevet om emnet ”Gemte børn”( børn gemt i
Danmark, mens familien flygtede), er det
myldret frem med beretninger om sådanne.
Mange troede, der var en 10-20 stykker. Nu
er man oppe på 120, og der kommer måske
flere beretninger. Det er på høje tid, at disse
ting bliver registreret.

Der var bidragydere fra Danmark, Sverige,
Berlin og Israel. Emnet blev belyst fra historiske, religiøse, sportslige, psykologiske, ja,
endog æstetiske vinkler.

Man kan stadig henvende sig til Dansk Jødisk Museum, hvis man har oplysninger,
genstande, breve, fotos etc. i relation til perioden, som man mener, kan være af interesse.
Det er altid opløftende at deltage i sådanne
arrangementer. Man får megen god viden af
folk, der kender deres stof, og mange er blevet ferme til at formidle det ved hjælp af power point og lignende.

Genealogers arbejde
Lektor Lars Andersson fra Uppsala Universitet havde en fin gennemgang af forskningen i
svensk jødisk historie omkring 2. Verdenskrig. Han lagde blandt andet vægt på betydningen af genealogernes arbejde. Til stede –
og nævnt – var Carl Henrik Carlsson fra
samme universitet, som netop er en fremtrædende genealog.

En anden uvurderlig ting herved er, at man
møder ligesindede og kan udveksle synspunkter under mere uformelle former.
Vi håber på vort møde til oktober med JGSHamburg her i København at opnå alle disse
goder.
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HUSK: Tilmelding til alle møder er nødvendig!
Tilmelding kan ske til jgs-danmark@jgs-danmark.dk eller tlf. 20 66 24 33.
Deltagerantal er begrænset til 40 i lokale 1 og 90 i foredragssalen!
Tirsdag
1. sept. 2009
 19:30

Jan Katlev fortæller
Jan Katlev fortæller om sin jødiske families genealogi og sociologi, krydret med familiefolklore og jiddische vrøvlevers. Så glæd jer til en spændende og underholdende
aften.
Sted: Caféen, Ny Kongensgade 6, København K.
Tilmelding nødvendig til < jgs-danmark@jgs-danmark.dk > eller tlf. 20 66 24 33
Deltagergebyr: Medlemmer 20 kr. - Gæster 40 kr.

November og
december 2009

Møderne er endnu ikke fastlagt… sandsynligvis den 11. november og 8. december.
Nærmere besked pr. e-mail og på websitet
http://www.jgs-danmark.dk/m-program.htm



Åbningstider i Josef Fischer Bilblioteket
Der vil i denne sæson ikke være faste åbningsdage,
i stedet kan interesserede ringe eller maile for at aftale nærmere til:
Merete Christensen tlf.: 35 34 98 28 e-mail: merete.naesbye@christensen.mail.dk
JGS-Danmark takker for nye boggaver fra:
André Zachczynski - Bengt Sjalin - Erik Henrigues Bing

Et par møder i Selskabet for Dansk Jødisk Historie, der er af interesse:
Jøderne i Århus i begyndelsen af 1800-tallet
- en fortælling om to yderst forskellige erhvervsmænd
”Købmand Hartvig Philip Ree og hattemager Joseph Hirsch
med hovedvægten på sidstnævnte” ved forhv. kommunaldirektør Anders Villadsen.
Efter foredraget kan interesserede deltage i et besøg på
den jødiske begravelsesplads, som Inge-Lise Westh Hansen vil fortælle om. (Deltagerne bedes medbringe en lille
sten).
Tid: Tirsdag, 29. september kl. 16.30 - 19.00
Sted: Hovedbiblioteket, Møllegade 1, Lokale B
Arrangør: Selskabet for Dansk Jødisk Historie, Århus
Der er fri adgang.
Yderligere information kan indhentes hos
Inge-Lise Westh Hansen. ilwh@stofanet.dk eller
Hjørdis Hou: hjh@mail.dk

Karin Lützen fortæller om sin jødiske familie
Lützen udgav i marts sin bog: Mors hemmelig om sin
mors jødiske familie.
Karin Lützens mor fortalte aldrig sin datter, at hendes
familie var indvandre fra Rumænien til Frankrig og at
den var jødisk.
Gennem et spændende detektivarbejde finder Karin
Lützen ud af hemmeligheden.
Bogen har fået meget fine anmeldelser overalt.

Tid: 21. oktober kl. 19.00
Sted: Ny Kongensgade 6, Kbh. K.
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Program for
Fællesmøde mellem
JGS-Hamburg og JGS-Danmark

17. – 19.
oktober
2009

Dette møde er kun for medlemmer og der er begrænset deltagerantal
Lørdag 17. oktober 2009
14:30-16:00

Besøg på Hirschsprungs Samling

18:00

JGS-Danmark inviterer deltagerne til middag.

Søndag 18. oktober 2009 - Møde i Ny Kongensgade 6, København K.
10:00-10:15

Elsebeth Paikin byder velkommen

10:15-11:15

Jürgen Sielemann: Hamburg kilder til forbindelser mellem jødiske familier i Danmark og Hamborg-området

11:15-11:30

Kaffepause

11:30-12:30

Helga Heilbuth fortæller om Heilbuth-familien – både den danske og den tyske

12:30-13:30

Frokost

13:30-14:30

Peter Clemens fortæller om sin udforskning af Henriques-familien – både den
danske og den tyske

14:30-14:45

Kaffepause

14:45-15:30

Allan Falk fortæller om sit arbejde med Jul. Margolinskys genfundne kartotek og
kilder til forbindelser mellem jødiske familier i Danmark og Hamborg-området

15:30-15:45

Kaffepause

15:45-16:00

Jette Lohmann fortæller om den del af familien som hun har fundet siden Slesvigmødet i oktober 2008

16:00-17:30

Networking – diskussion - databaser etc. – næste møde?

18:30

Middag

Mandag 19. oktober 2009
10:00-10:30

Besøg i Københavns synagoge

11:00-12:00

Besøg i Dansk Jødisk Museum inkl. kaffe (museet er lukket mandage, men
museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen har indbudt os til at gratis at besøge
museet på egen hånd. Merete Christensen, som er frivillig medarbejder ved
museet siden dets åbning i 2004 vil være vores guide.

12:30-13:30

Frokost i restaurant “Den Grønne Kælder”

14:00-15:30

Omvisning på Møllegade begravelsespladsen der blev etableret i 1693

15:30

Kaffe og afsked

Deltagergebyr:
600 DKK pro persona dækker mødet søndag fra kl. 10 til kl. 22:30, og dækker leje af lokaler hele
dagen samt formiddags- og eftermiddagskaffe, vand, frugt, juice, frokost og middag.
Udgifter som betales individuelt:
* Hotel arrangeres og bestilles individuelt.
* Frokost (100 kr. excl. drikkevarer) og kaffe mandag den 19. oktober.
* Adgangsbillet til Hirschprungs Samling: 50 DDK.
Studenter, pensionister og grupper (min. 10 personer): 40 DDK
OBS! Tilmelding er bindende
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Andre møder af interesse
Museet tilbyder omvisninger i museet, byvandringer, saloner og
udendørs koncerter i årets løb. Mange arrangementer er gratis
for museets gæster, når entréen er betalt.
__________________________________________________________
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 begravelsespladser. 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 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, CD’er, DVD’er, postkort, legetøj eller
andet i museumsbutikken – se http://www.jewmus.dk/butik.asp

Onsdag den 9. Sep. kl. 19.00: ”Uægte børn og arme kvinder”. Michael Dupont, Landsarkivet for
Sjælland. Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den "udlagte barnefar" og hans forhold til den ugifte moder. I dette
foredrag vil jeg se på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder.
Desuden vil jeg komme ind på Fødselsstiftelsen, hvor kvinder kunne føde i hemmelighed, og se på
mulighederne for alligevel at finde moderens navn i de berømte udsætterprotokoller.
Onsdag den 14. Okt. kl. 19.00: Da danskerne drog mod Brasilien”. Birgitte Holten. Brasilien er som
resten af det amerikanske kontinent befolket af indvandrere. De er kommet ufrivilligt som slaver eller
frivilligt som immigranter, der er blevet inviteret i forskellige perioder og med varierende tilbud. Foredraget vil se på Brasilien som indvandringsland i det 19. og 20. århundrede og vil følge nogle af de
danskere, der slog sig ned i landet.
Mødested (undtagen slægtsforskerdagen): Mormonkirkens venlige lokaler i BallerupCentret. Mødelokalerne ligger i den samme bygning, hvor S-toget holder. Lige ovenover
billetkontoret. Man kan gå lige fra tog og bus op til lokalet. Til og fra Ballerup S-station
er der gode busforbindelser samt fine parkeringsforhold.
Slægtsforskerdagen: Lørdag den 24. Okt. Kl. 9.30-15.15
i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4. 2500 Valby. Ikke langt fra Valby S-Station.
Årets Tema: ”Indvandring og Udvandring”
Dette er emner som har berørt mange af vore forfædre. Vore 3 foredragsholdere vil fortælle om dette. Nogle vil inddrage relevant kildemateriale til belysning af disse emner og fortælle om, hvor kilderne findes og om hvordan de kan benyttes. Se Slægt & Stavn. Nr. 2 . Tilmelding til A.M. KroghThomsen, gerne på vor Hjemmeside http://www.genealogi-kbh.dk/foreningen/skrivtil.htm. Tilmeldingerne er godt i gang. Se programmet på
http://www.genealogi-kbh.dk/dokumenter/Valby%20slaegtforskerdag%202009.pdf
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Arrangeres i samarbejde mellem
Selskabet for Dansk Jødisk Historie, Jødisk Slægtshistorisk Selskab og B’nai B’rith – Danmark loge
___________________________________________________________________________________

Søndag 6. september 2009
Kl. 12:30 – 17:00
på Langelinie Pavillonen
Denne årligt tilbagevendende kulturbegivenhed har
fundet sted i hele Europa siden 2001. Hvert år fastlægges et tema, der altid har udgangspunkt i jødisk
historie og levevis og afholdes altid den første søndag i september måned.
Dette års tema er

”Celebration and Tradition”.
PROGRAM - Ret til ændringer forbeholdes:
Tine Bach, ph.d. i jødisk litteratur

”Hvordan jødiske traditioner har suget ny næring fra omgivelserne og optaget nye skikke udefra”

Allan Melchior

”Minder fra mit barndomshjem – Danmark”

Nina Melchior

”Minder fra mit barndomshjem – Sverige”

Martin Schwartz Lausten,
professor, dr. Theol.

„Har jødiske traditioner påvirket den danske folkekirke?“

Y

Z

Kaffepause

David Berdugo

”Minder fra mit barndomshjem – Marokko”

Magda Goldschmidt

”Minder fra mit barndomshjem – Tyskland”

Magda Fish

”Minder fra mit barndomshjem – Polen”

Olly Ritterband

”Sådan gav jeg det videre til mine børn”

Bent Lexner, overrabbiner

”Om vore traditioner i synagogen”

Gert Unterschlag

Afslutning

Tilmelding, der er bindende, foretages ved at sende en mail til gert@unterschlag.eu
eller ringe til ham på tlf.nr. 49 70 14 85
samt ved indbetaling af beløbet, kr. 100,00 pr. person til
Danske Bank, reg.nr. 4845 konto 4845 434549 senest den 31. august 2009.
HUSK AT SKRIVE AFSENDER PÅ INDBETALINGEN!
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¤

¤
JewishGen Hungary Database
Mateszalka, 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 Budapest, bl.a. Budapests ortodokse menighed,
Miskolc, Anarcs, Apagy, Baja, Papa, Sopron,
Szeged og Lackenbach.
Vi mangler til stadighed frivillige til at
transskribere oplysningerne, fordi vi ikke
ønsker at en enkelt persons arbejdsbyrde 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,
Hungarian Vital Records Project,
Samara99@verizon.net

Meddelelse fra Sam Schleman:
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,
Fuzesabony, Gyomore, Gyongyos, Hodasz,
Jar-mi, Kassa, Kemcse, Kisleta, Koszeg,

________________________________________________________________________________

Ostrow Mazowiecka
Af Elsebeth Paikin
Basis for disse vielsesoplysninger er de såkaldte
alegata (også kendt som supplement eller anneks),
som giver flere oplysninger end de almindelige
vielsesprotokoller.
Udover almindelige oplysninger i
vielsesprotokollerne i alegata får man fødselsoplysninger (dato og sted) om brud og brudgom,
derudover kan de indeholde oplysninger om
forældre herunder om faderen er død, skilsmisse,
militærtjeneste, beskæftigelse, opholdssted samt
eventuel andre oplysninger som fx tidligere
ægteskab.
Da brud eller brudgom ofte kom fra andre steder
end Ostrow Mazowiecka kan dette være af stor
betydning.
Man kan læse mere om projektet, alegataekstrakterne og andre nyheder for projektet på:
Ostrow Mazowiecka Research Family:
http://www.ostrow-mazowiecka.com/

Jeg har tidligere omtalt det enestående Ostrow
Mazowiecka projekt. Projektlederen har nu meddelt,
at ekstrakt af 1827-1865 vielsesoplysningerne nu er
fuldendt og lagt online på Jewish Records Indexing Poland (JRI-Poland) database
http://www.jewishgen.org/JRI-PL/.
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Eastman’s Online Genealogy Newsletter kommer hver dag. Man kan hurtigt se, om der eventuelt er noget af
interesse, og det er der ofte, men naturligvis ikke altid. Man skal også tænke sig om, inden man klikker sig
videre til andre websites eller blogs – det skal man jo altid for ikke at komme i vanskeligheder. Nedenfor er
der nogle udpluk fra de seneres ugers newsletter:

Google Picasa Face Recognition Software
http://picasa.google.com/features.html
Eastman’s newsletter linker til Kathi Reid's “Ancestor Search Blog” på:

http://ancestorsearch.blogspot.com/2009/08/how-google-picasa-face-recognition.html.
"Google Picasa Web Albums har ansigts genkendelse software som kan hjælpe med at finde
navnene på de ukendte personer, som findes i gamle familie fotoalbums” … "Denne gratis
software kan endog genkende samme person i forskellige aldre”. Artiklen fortsætter med at
beskrive, hvorledes Kathi Reid uploadede en gruppe fotos på Piasa og, som hun skriver:
"Det var fantastisk da Picasa viste mig en lang række fotos med det samme ansigt og også
foreslog et navn på personen – som viste sig at være korrekt. Jeg kan ikke sætte ord på, hvor stor
en hjælp Picasa er til at få sat navne på personerne i mine gamle familiefotos.”
Hele historien kan læses på Reids blog:
http://ancestorsearch.blogspot.com/2009/08/how-google-picasa-face-recognition.html
Det lyder næsten for godt til at være sandt …
Er der nogen, der har prøvet det? Så hører vi meget gerne herom…
En af kommentarerne i Eastman’s newsletter er dog nok begejstret, men har en anke:
Alle personer, som man tagger (dvs. markerer med navn) sættes ind i en e-mail adressebog,
hvilket jo ikke er særligt hjælpsomt, da de fleste af personerne er døde.
Den funktion kan dog slås fra hvilket beskrives på ”Picasa and Picasa Web Albums Help”:
http://picasa.google.com/support/bin/topic.py?topic=14605, hvor man også finder hjælp og andre
gode forslag.
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MyHeritage.com
Af Elsebeth Paikin

Der findes forskellige websites, hvor man kan
bygge sit eget slægtstræ og dele det med andre i familien, og nogle medlemmer har spurgt
mig, hvad jeg kendte til dem.

ene eller anden, alle kan gå ind og se alle fotografierne og evt. tagge (dvs. markere med
navn), hvis de kender personerne.

Jeg har derfor afprøvet dem, og MyHeritage.com er den bedste og sikreste, forstået på
den måde, at man fx i Geni.com (som forekommer at være blandt de populæreste) har
svært ved at finde ud af, hvem der står bag.
Et andet problem er, at man ikke let kan slette
personer eller hele træer.

Derved har Henning og jeg fået identificeret
adskillige ukendte i vores fotoalbum).

Jeg startede et MyHeritage træ ved at uploade
en GedCom-fil – men man kan også indtaste
person for person, hvis man ikke har for mange personer – og i løbet af ingen tid var der et
flot træ over flere end 500 personer. Nogle
oplysninger måtte jeg rette lidt på, men det gik
fantastisk let. Så lagde jeg fotografier ind og
taggede dem jeg kendte.

De hvide firkanter markerer den person, som
man tagger, man klikker i firkanten, hvorpå der
kommer en linje frem, hvor man skriver navnet
på personen. Når man vælger foto kan man
med musen køre hen over de forskellige ansigter, så kommer der en firkant frem med navnet
på den pågældende person … hvis der altså
er nogen, der har tagget, personen. (Se foto 1)

Derpå sendte jeg e-mail invitationer til familiemedlemmer og bad dem hjælpe til at bygge
videre på træet eller at identificere personer på
fotografierne, som vi ikke ved hvem er…

Og sidst men bedst:
1) Hvert medlem af ”Paikin-træet” kan invitere
andre familiemedlemmer, som jeg måske ikke
anede eksisterede.
2) Det er lettere at holde kontakten ved lige …
man ændrer blot sin e-mail adresse ét sted, så
kan alle finde den. Det vil sige alle medlemmer
– ingen uvedkommende.
Hvad fotos angår, så har MyHeritage også
muligheder for ansigtsgenkendelse som Picasa – man kan også finde hvilken ”berømthed”,
man ligner (hvis man synes det er interessant).

Nu har jeg og mine Paikin’er anvendt MyHeritage 6-7 måneder og alle er meget glade for
det.

God fornøjelse!

Alle kan være med til at bygge videre på træet
og komme med yderligere oplysninger om den
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Nye bøger:

Stor tak til
Bengt Sjalin, Israel, der har doneret en kopi af sin bog:

Min fars familie
En genealogi om familierne Szolimczyk /
Sholinsky / Schalimtzek og Itzkowitz / Keitz
1798-2008
til Josef Fischer Biblioteket

Bengt Sjalins bog er et fornemt eksempel på, hvordan en slægtsbog kan skrives. Bogen er fyldt med
fotos, kort, oversigtstavler over familierelationerne
udover naturligvis oplysninger om familiemedlemmerne og ”interne familiehistorier”, beskrivelser af
oprindelsesstederne og vandringerne til andre dele
af verden.

Og som ”Mors Hemmelighed” er ”Min fars familie”
ikke kun af interesse for dem der forsker i de samme
navne og steder – man kan sandelig lære meget af
at læse den.
Denne bog bør – ligesom Karin Lützens ”Mors
Hemmelighed” (omtalt i JGS-NYT 2009/1) – være
inspiration for alle, der påtænker at skrive deres
slægts historie.
EP

Seder-aften hos familien Itzkowitz ca. 1918

Sjalin har siden midt i 1990’erne forsket i sin slægt –
tydeligvis med held og dygtighed – og han har ikke
nøjedes med årstal, navne, steder og evt. stillingsbetegnelser men fortsat med den ”store historie” for at
sætte familiens historie ind i et større perspektiv og
for også at kunne fortælle om jødernes historie i de
lande / byer, hvor hans slægter kommer fra.
Bengt Sjalin er sociolog og demograf, og han har
derfor benyttet sin faglige kunne til at berige bogen
med bl.a. tabeller, som anskueliggør familiernes
sammensætning, udvikling og geografiske spredning.



Steder i Polen hvortil familierne er knyttet ved bopæl, fødested, vielsessted, dødssted eller registreringssted.

Skriv til JGS-NYT
- kort eller langt hvis I finder interessante bøger,
som andre kan have glæde af at stifte bekendtskab med.
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Bindende tilmelding senest 15. september:

Fællesmødet mellem
Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie e.V.
og Jødisk Genealogisk Selsekab i Danmark
17. – 19. oktober 2009
Udfyld nedenstående og send den til elsebeth@paikin.dk eller
Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 København Ø:
Navn:

e-mail:

Telefon:

Mobil telefon:

Hotel:

Ankomst dag og
tid:
Afrejse dag og tid:

Forskningsinteresse
(navne, lokaliteter,
m.v.)
Jeg ønsker at
deltage i besøget
på Hirschsprungs
Samling lørdag:
Jeg ønsker at
deltage i middagen
lørdag den 17.
Specielle ønsker og
behov:
Tilmelding er bindende.
Deltagergebyret kr. 600,00 bedes indsat senest 15. september 2009 på vores konto i
Danske Bank reg.nr. 4330 konto nr. 4330 876 263 eller
sende en check inden 15. september 2009 til Allan Falk, Svanevænget 4, 2. tv., 2100 København Ø

Dato: ________ Underskrift: ____________________________________________________________
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