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SIDEN SIDST: 
Set og sket i efteråret 2009 

Af Merete N. Christensen

I skrivende stund må vi konstatere, at der allerede er sket meget her i efteråret 2009. Året er endda 
slet ikke forbi, så der er mange ting at glæde sig til både i november og december, for slet ikke at 
tale om forårets program. Vi har haft to fine arrangementer i eget regi, og der har været mange 
andre foredrag og festlige anledninger til at dyrke det jødiske med specielt henblik på det perso-
nalhistoriske.  
Her vil kun blive en kort omtale af de mange spændende arrangementer. 
 

 
Jan Katlev - 1. September 

 
Den 1. september indledtes efterårssæsonen 
med et foredrag af en sprudlende Jan Katlev, 
der fortalte - og sang - om hele sin muntre fa-
milie – om familiens genealogi og sociologi, 
krydret med familiefolklore og jiddische vrøvle-
vers.  

Der var megen anledning til smil og latter fra 
publikum.  

 

At Jan er sprogforsker under-
støtter kun hans evner som 
fortæller, hans glæde ved 
ordspil og vrøvlevers parret 
med et indgående kendskab 
til jiddisch både med moder-
mælken og gennem studier. 

Flere fra salen kunne nikke genkendende til de 
omtalte personer og karakteristikken af dem. 
Andre fik nye oplysninger, og atter andre kunne 
supplere med egne beretninger.  

En fornøjelig aften med mange nyttige bidrag til 
dansk jødisk slægtsforskning. 

_____________________________________ 

Selskabet for Dansk Jødisk Historie 
Selskabet for Dansk Jødisk Historie er også 
ofte medarrangør og/eller initiativtager til arran-
gementer af fælles interesse. I efteråret er der 
blevet afholdt et møde med en repræsentant 
for det nye museum i Oslo, Karin Lützen har 
igen talt for fulde huse i et samarbejde mellem 
Selskabet og WIZO. 

 
Europæisk Jødisk Kulturdag – 6. september 
Langeliniepavillionen. Tema: Traditioner 
I nu mange år har der været holdt Europæisk 
Jødisk Kulturdag i Danmark. Komiteen for Dan-
marklogen har ikke altid fulgt/eller kunnet følge 
det fælles tema. Det lykkedes dog i år, hvor 
temaet var: Traditioner. 
Undertegnede repræsenterede JGS både i 
komiteen og ved arrangementet. Gennem 
mange forskellige personers oplevelser fik vi 
indblik i de jødiske traditioner i Tyskland, Sveri-
ge, Norge, Danmark, Polen – og tillige et ind-
slag fra Marokko.  

Dette er ganske vist uden for Europa, men jeg 
fandt det så spændende, at jeg straks hyrede 
David Berdugo til at komme og fortælle om sin 
familie her i JGS.  

Han kan føre slægten tilbage til Spanien, og 
det er der jo en del andre i vort selskab, der 
også kan.  
_____________________________________ 
Århus - 29. september 
Selskabet for Dansk Jødisk Histories Århus-
afdeling havde inviteret til foredrag om ”Jøder-
ne i Århus” – specielt Hartvig Philip Rée og 
Josef Hirsch samt besøg på begravelsesplad-
sen den 29. September. 

Anders Villadsen fortalte oplagt og med ud-
strakt brug af stamtavler og billeder fra byen 
om de forrygende jødiske skæbner. JGS-
Danmark havde i marts 2007 inviteret Anders 
Villadsen til at fortælle den spændende historie 
om hattemageren Joseph Hirsch. Dengang var 
jeg forhindret, så for mig var det nyt og meget 
interessant. Der var mange gode eksempler på 
kildestudier, dokumentation af, hvor i byen man 
boede.  
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Der var gode eksempler på, hvor meget man 
kan finde, hvis en person er involveret i sager 
med bystyret, retsvæsenet eller lignende.  

Efter foredraget besøgte vi den lille, men vel-
holdte begravelsesplads, hvor vi – traditionen 
tro – lagde små sten på gravstenene. 

 
For mig var det en spændende tur med mange 
informationer og ikke mindst lejlighed til at mø-
de andre med interesse for dansk jødisk per-
sonalhistorie. 

_____________________________________ 
 

Unik donation til digitalisering af unik sam-
ling – Det Kongelige Bibliotek 
International forskning får tilført interessant ny 
viden med digitaliseringen af tidligere overrab-
biner David Simonsens unikke samlinger. En 
generøs donation fra ægteparret Annette og 
Harry Rosenberg har muliggjort digitaliseringen 
af David Simonsens håndskriftssamling og dele 
af hans omfattende arkiv. 

Den 30. september fejredes, at Harry Rosen-
berg fyldte 70, med reception og præsentation 
af digitaliseringen af David Simonsens breve 
og dokumenter. 

 
Harry Rosenberg takkes for gaven 

Der var stor begej-
string over denne 
flotte gestus, som er 
kærkommen og me-
get nyttig – også for 
slægteforskere. Vi fik 
set den nye database 
i funktion. 

Nu kan I alle se den på internettet: 
http://www.kb.dk/da/nb/samling/js/DSintro.html 
eller blot: http://www.kb.dk/simonsen  
- det sidste er jo meget lettere at huske.  
 

Det er virkelig værd at besøge websitet!  

 

Dansk Historisk Fællesråd fyldte 100 år og 
fejredes den 23. Oktober 

 
Dansk Historisk Fællesråd (tidligere: Fællesfor-
ening) fyldte 100 år den 23. oktober. Elsebeth 
Paikin og undertegnede deltog i et morsomt 
program med sange og rigtig lagkage i Hars-
dorffsalen på Rigsarkivet. Der var fyldt med 
historiens ildsjæle – dels i en nyudkommet bog 
af samme navn og dels in natura. 

Der var masser af passionerede slægtsforskere 
og personalhistorikere til stede i ånden og i 
virkeligheden. En munter eftermiddag. Karin 
Lützen demonstrerede, at hun også på 20 mi-
nutter kan give essensen af sin bog. Godt gået, 
Karin!     

Man behøver ikke kede sig, når man arbejder 
med dansk jødisk historie. 

Vi håber på et fortsat godt år med mange akti-
viteter. 

_____________________________________ 

 

Fællesmøde med JGS-Hamburg 
Den længe imødesete genvisit fra Hamburg, 
hvis medlemmer vi besøgte i oktober sidste år i 
Slesvig, løb af stabelen den 17. – 19. Oktober. 

Det var et glædeligt og meget udbytterigt gen-
syn med venner og kolleger fra JGS-Hamburg. 
I dette nummer bringer vi Jürgen Sielemanns 
foredrag på næste side og Helga Heilbuts fore-
drag på side 9. 

Peter Clemens foredrag forventes at blive bragt 
i næste nummer af JGS-NYT. 

På de sidste sider af dette nummer bringes 
fotos fra fællesmødet. 

 
 

http://www.kb.dk/da/nb/samling/js/DSintro.html
http://www.kb.dk/simonsen
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Kilder i Hamburg til relationer  
mellem jøder i Danmark og i Hamburg 

Af Jürgen Sielemann  
(Oversat fra engelsk af Elsebeth Paikin) 

 
Jürgen Sielemann holder foredrag for interesserede deltagere 

 

Kære kolleger fra Danmark og Hamburg 

Vi er nu for anden gang samlet for at udveks-
le genealogiske erfaringer og arbejde – den-
ne gang i det dejlige København. Stor tak til 
Elsebeth og alle, der har hjulpet til med at 
arrangere dette møde. 

Vi er meget glade for at være her for at lære 
mere om forbindelserne mellem de jødiske 
familier i Danmark og Hamburg-området. 
Holocaust satte en uigenkaldelig stopper for 
den lange tradition for forbindelser, og det 
eneste vi kan gøre er at forsøge at finde 
brudstykker. Heldigvis har en betydelig del af 
historiske kilder, der fortæller om Hamburg-
jøderne og de danske jøder overlevet nazire-
gimet, og det er op til os at gøre brug af dem 
og stykke historierne sammen. Det er lettere 
sagt end gjort, ikke alene fordi arkivalierne er 
spredt rundt i forskellige arkiver. Mange af de 
gamle akter og register er vanskelige at læse 
og endnu ikke indekserede, hvorfor man må 
bruge mange timer i læsesale. 

I mit foredrag i Slesvig for et år siden gav jeg 
en oversigt over kilder i Hamburg til jødisk 
genealogi og nævnte vores bestræbelser på 
at lette forskningen ved at indeksere og digi-
talisere.  

I dag vil jeg noget mere detaljeret omtale 
nogle af de vigtigste kilder, idet jeg fokuserer  
på aschkenasiske registre for fødsel, vielse 
og død fra det 19. århundrede ført i den tidli-
gere danske by Altona. 

Disse registre blev ikke ført på samme om-
hyggelige måde som dem i Hamburg (som 
var den største tysk-jødiske menighed i be-
gyndelsen af det 19. århundrede) og der er 
derfor nogle gange store problemer, når man 
forsker i Altona-familier. 

Registrene for fødsel, vielse og død blev ført 
på helt forskellige måder i Hamburg og Alto-
na.   

Hamborg 
Fra 1816-1866 blev alle religiøse menigheder 
i Hamburg beordret til at føre deres registre 
på færdigtrykte formularer, og dette blev gjort 
af Hamburgs jødiske menigheds protokolfø-
rer, og han genindførte det tidligere førte re-
gister for den foregående periode 1811-1815 
på samme måde i en fortrykt protokol. 

I 1831 Hamborg-registret over fødsler finder 
man barnets navn og fødselsdag, faderens 
navn, hans fødested, stilling og adresse, mo-
derens navn og pigenavn, hendes fødested, 
og dato og sted for forældrenes vielse. Disse 
oplysninger muliggør en let og pålidelig søg-
ning af familiens børn. Det eneste problem er 
det meget store antal fødselsindførsler: I pe-
rioden fra 1811 til 1866 indførtes 12.896 føds-
ler. 

Medlemmer af vores genealogiske selskab 
har indtastet alle disse indførsler, således at 
en families børn i løbet af kun få minutter kan 
findes. 

  5
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Dette er også sket for vielsesregistrene 
(3.706 indførsler) og begravelsesregisteret 
(10.849 indførsler) fra 1816 til 1866. 

Det var derfor intet problem for os sidste år at 
kunne give udskrifter af registrene for de per-
soner, der var født i Danmark, til vores dan-
ske kolleger.  

(Vi påbegyndte arbejdet i 1996 med et DOS-
baseret program “Question og Answers” 
(Q&A) som i mellemtiden er forældet. Vi er 
derfor i gang med at overføre data til pro-
grammet ”Access”, som desværre koster en 
hel del).  

Altona 
Ser man på en indførsel i Altona fødselsregi-
steret for samme år (1831) vil man se, at 
børnenes navne er skrevet med hebraisk 
kursiv skrift, normalt gælder det samme for 
fædrenes navne dog tilføjet deres tyske kal-
denavne. Mødrenes navne findes kun sjæl-
dent. 

Sammenlignet med Hamburg fødselsregi-
strene er Altonas meget ringe. Kun i få tilfæl-
de er der i Altona tilføjet andre oplysninger 
som fx hvor faderen oprindeligt kommer fra 
og af og til er der kun skrevet ”søn” eller ”dat-
ter” i stedet for barnets navn. Det er oftest 
også kun barnets religiøse navn (Shem Ha-
Kodesh), som er indskrevet, ikke det sekulæ-
re kaldenavn (kinnui). 

I nogle tilfælde er der henvisning til et register 
ført af en mohel ved navn Wetzlar og til et 
”specielt register ført af Hermann Moritz 
Heymann”; begge disse kilder er gået tabt.  

Dette Altona fødselsregister rummer årene 
fra 1824 til 1835 og er endnu ikke indekseret. 
Vi tog derfor forholdsregler til at afhjælpe si-
tuationen. 

Vi transskriberede først den hebraiske skrift til 
latinsk kursiv skrift.  

Der findes et betydeligt antal Altona fødsels-
registre og mohel registre. De er af forskellig 
oprindelse, forskellig kvalitet og overlapper 
delvist hinanden – dvs. der er en mosaik be-
stående af mange elementer, men hvis vi 
samler dem, bliver helheden en næsten kom-
plet kilde til at jødiske fødsler i Altona.  

Elementerne til denne næsten komplette kilde 
er som følger:  

1. Mohel bog ført af Herz bar Uri Elb, Altona, 1723-
1769, endnu ikke oversat og indeksereti 

2. Fødselsregister skrevet på tysk noteret i Altonas 
jødiske menigheds sekretariats arkiv, 1777-1862, 
endnu ikke indekseretii 

3. Kartotek arrangeret efter fædrenes fornavne, på 
tysk, 1795-1815iii, transskriberet af vores Hamburg 
JGS i alfabetisk rækkefølge efter efternavne.  

4. Fødselsregister skrevet på hebraisk, 1804, 1814-
1824, med oversættelse, indekseret af vores Ham-
burg JGS iv 

5. Fødselsregister skrevet på hebraisk for 1805, med 
oversættelsev 

6. Fødselsregister skrevet på hebraisk, 1805-1807, 
med oversættelsevi 

7. Fødselsregister skrevet på hebraisk for 1808, med 
oversættelsevii 

8. Fødselsregister skrevet på hebraisk og tysk, 1824-
1825, endnu ikke indekseretviii 

9. Fødselsregister skrevet på hebraisk og tysk, 1824-
1835,ix transskriberet af vores Hamburg JGS. 

10. Afskrift af fødselsregister på, 1824-1853, transskri-
beret af vores Hamburg JGSx 

11. Liste over fødsler for Altona jøderne, der skal ind-
kaldes til militærtjeneste, 1828-1839xi, transskribe-
ret af vores Hamburg JGS 

12. Fødselsregister skrevet på tysk, 1838-1847, endnu 
ikke indekseretxii 

13. Liste over jøder født i Altona, der skal indkaldes til 
militærtjeneste, 1847-1855, transskriberet af vores 
Hamburg JGSxiii 

14. Fødselsregister skrevet på tysk noteret i Altonas 
jødiske menigheds sekretariats arkiv, 1854-1872, i 
alfabetisk rækkefølge efter efternavnexiv 

15. Fødselsregister skrevet på tysk, 1866-1874, 1874-
1921 og 1922-1938, endnu ikke indekseretxv 

For at udarbejde et altomfattende register  
er det nødvendigt at inddrage alle de nævnte 
kilder selv inden for samme år, fordi indførs-
lerne i de forskellige kilder kan variere.  

Indtil nu har vi transskriberet seks af de  
15 kilder, omfattende årene 1795 til 1855.  

Alle data er på denne USB-nøgle, som jeg 
hermed overdrager til JGS-Danmark.  

  6
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Vielsesregistre 
Vielsesregistre fra Altonas jødiske menighed 
har overlevet fra årene 1804 og 1814-1938. 
De blev ført på en ret dårlig måde. Bortset fra 
navnene på forlovede par og nogle gange 
navnet på brudens far, finder man som regel 
kun bryllupsdatoen indført.  

Dette står i kontrast til Hamburgs vielsesregi-
stre. Fra 1750 blev de ført af en embeds-
mand i Hamburg ved navn ”Wedde”, som 
førte kontrol med vielser inden for alle kon-
fessioner i byen, og fra 1816 førte Hamburgs 
jødiske menighed meget udførlige vielsesre-
gistre. 

Begravelsesregistre 
Der findes adskillige begravelsesregistre. 
Den største jødiske begravelsesplads i Altona 
– i Königstraße – blev etableret i 1613 og har 
for størstedelen overlevet, mens den i 1663 
etablerede begravelsesplads i Ottensen blev 
udslettet i 1941 efter nazisternes ordre; ligene 
blev overført til den jødiske begravelsesplads 
i Hamburg-Ohlsdorf. Der findes et online 
søgbart website med 5.936 ashkenaziske 
gravstensinskriptioner..xvi  

Mindre jødiske begravelsespladser – oprettet 
i 1890’erne – findes i Bornkampsweg og För-
sterweg (Langenfelde distriktet) nord for Alto-
na by. 

Eftersom der ikke er noget centralt index for 
Altonas begravelsesregistre kan forskning 
være særdeles tidskrævende. Der findes 
endnu intet arbejde som Julius Margolinskys 
betydningsfulde “Jødiske Dødsfald i Danmark 
1693-1976”.xvii  

Udover disse basale genealogiske kilder er 
Altona folketællingerne til stor hjælp, når man 
forsker i jødiske familier i Altona.  

De findes i Altona afdelingen i Staatsarchiv 
Hamburg for årene 1769, 1803, 1835, 1840, 
1860 og 1864.xviii (Folketællingen 1803 findes 
i Dansk Demografisk Database: 
http://ddd.dda.dk/  o.a.). 

1769 folketællingen består af små formularer 
arkiveret i alfabetisk orden. Desværre har 
denne folketælling ikke overlevet i sin helhed 
og giver i øvrigt meget ringe oplysninger om 
Altona menigheden. Kun husstandsoverho-
vedet er opført med navn, hustru og børn kun 
med alder. 

 
Så findes der flere oplysninger i 1803 folke-
tællingerne: Navn, alder, stilling og civilstand 
er angivet for alle i husstanden.  

I 2005 blev alle disse lister udgivet på tryk 
med et alfabetisk indeks.xix 

Altona folketællingerne for 1835 og 1840 er 
ført på samme måde.xx På samme måde som 
1803 folketællingen er Altona indbyggerne 
opført gade for gade og i husnummerrække-
følge. 

Da 1835 og 1840 endnu ikke er indekseret 
kan man kun finde oplysningerne, hvis man 
kender adressen. Og da Altona vejviserne 
ikke har alle indbyggere med, kan søgning 
efter en bestemt person nogle gange være 
som at lede efter en nål i en høstak. 

Det samme gælder 1860 og 1864 Altona fol-
ketællingerne, men de har også oplysning om 
fødested.  

Altona menighedens sekretariat har udarbej-
det liste over jødiske indbyggere i Altona – 
sandsynligvis baseret på folketællingerne – i 
årene 1855, 1860, 1867 og 1890.xxi  

1855 folketællingen er af særlig interesse. 
Ikke alene er fødested opgivet, men hist og 
her kan man også finde yderligere oplysnin-
ger som fx: ”49-årige Isaac Mainzer var døv 
og Philipp Zadig er for øjeblikket i San Fran-
cisco”.  

Det siger sig selv, at Altona folketællingerne 
og lister over jødiske indbyggere er en yderst 
værdifuld kilde, frem for alt fordi husstandens 
medlemmer er opført samlet.  

Som de, der var med ved vores fællesmøde 
sidste år i Slesvig, er mange kilder om Altona 
jøderne fra begyndelsen af det 17th århund-
rede at finde i Landesarchiv Schleswig-
Holstein. Generelt omhandler disse kilder 
enkeltstående tilfælde – fx “Ansøgninger fra 
Jøderne i Altona”.xxii  

Mange af disse kilder er af stor værdi når 
man søger biografiske oplysninger, men for-
tæller oftest ikke meget om familiemæssige 
forbindelser. De er derfor ikke, hvad jeg vil 
kalde ”basale kilder til slægtsforskning”.  

Adskillige kilder til enkelttilfælde i forbindelse 
med Altona jøder i det 16. århundrede findes 
også forskellige steder i Staatsarchiv Ham-
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burg gemmer, men det vil føre for vidt at 
komme nærmere ind på det her. 

Af samme grund har jeg denne gang kun talt 
om Altonas aschkenasiske indbyggere og 
ikke om jøder i Hamburg eller den tidligere 
danske naboby: Wandsbek, og jeg har heller 
ikke omtalt den lille Sefardiske minoritet i 
Hamburg og Altona.  

Afslutningsvis vil jeg sige, at det er alminde-
ligvis lettere at spore jødiske indbyggere født 
i Danmark end i Altona, på grund af den for-
skellige kvalitet af optegnelserne og manglen 
på indeks for Altona-kilderne. Det er vores 
mål at råde bod på dette. 

Mange jøder fra Altona bosatte sig i Ham-
burg, men det modsatte var ikke tilfældet fordi 
Hamburg tilbød flere muligheder. Derfor fin-
des der mange jødiske indbyggere med dan-
ske rødder i begge byers kilder: familierne 
Adler, Bendix, Berlin, Lewald, Melchior, Men-
ke, Poppert, Peine, Salomonsen og mange, 
mange andre. Fra 1833 blev alle indbyggere 
der flyttede til Hamburg skrevet op hos politiet 
med oplysninger om, hvor de oprindeligt kom 
fra, i omfattende registre med omkring 1 milli-
on indførsler – den såkaldte “Fremdenmel-
deprotokolle” som har overlevet med kun få 
huller indtil 1891.xxiii  

De, der blev medlemmer af Hamburg menig-
heden blev opført på menighedens såkaldte 
“Aufnahmeprotokollen”.xxiv De vigtigste dele 
af disse registre har overlevet fra 1854 til 
1930.  

Et eksempel fra 1892xxv: 

Nathan Hirsch Offenburg, født i København 
8. juni 1866, søn af Joseph Offenburg, havde 
boet i Hamburg i 20 år og var blevet medlem 
af Hamburgs jødiske menighed i en alder af 
36. Jeg tog ganske tilfældigt dette eksempe
fra “Aufnahmeprotokoll”. Først senere blev 
jeg klar over, at jeg kendte
Offenburg’s søn Benno.  

Benno Offenburg blev født I Hamburg i 1910
han studerede historie, filosofi og semitisk i 
Berlin, Jerusalem og Hamburg. I 1933 flygte-
de han til Italien og to år senere til Palæsti
hvor han ændrede sit navn til Baruch Zwi 
Ophir. Han arbejdede ved et landbrug og 
lærer. H
caust.  

Efter krigen blev Baruch Zwi Ophir historiker 
og arbejdede ved Yad Vashem og udgav en 
historie om de jødiske menigheder i Bavari
I 1961 forhandlede han med den tyske inden-
rigsminister og foreslog ham at udgive en 
tysk mindebog (yiskor-bog) for at mindes d
jødiske ofre for nazisterne. Ministeren var 
enig men det varede 25 år før bogen blev 
udgivet af det tyske Bundesarchiv.xxvi Ophir 
rejste ofte fra Israel til Hamburg, hvor han 
forskede i arkiverne. Han var meget interes-
seret i jødisk genealogi og
anetavle til Hamburg JGS. Baruch Zwi Oph
døde i 2004 i Jerusalem.  

Var det kun et tilfælde at jeg netop tog de
dokument vedrørende hans far, for at de-
monstrere “Aufnahmeprotokolle”s look?  

Ja, det v

                                                            

i Staatsarchiv Hamburg (StAHH), 522-1 Jüdische Gemeinden 65. 
ii StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 224 f. 
iii StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden 65 a. 
iv StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden 72 e; Übersetzung: 522-1 Jüdische 
Gemeinden, 72 f. 
v StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden 72 a; Übersetzung: 522-1 Jüdische 
Gemeinden, 72 d. 
vi StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden 72 b; Übersetzung: 522-1 Jüdische 
Gemeinden, 72 d. 
vii StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden 72 c; Übersetzung: 522-1 Jüdische 
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xxvi Jürgen Sielemann (Bearb.), Hamburger jüdische Opfer des 
Nationalsozialismus. Gedenkbuch. Hamburg 1995, S. XII. 

Gemeinden, 72 d. 
viii StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 222 a. 
ix StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 224 a. 
x StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 224 c. 
xi StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 224 b 
xii StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 222 b. 

einden, 224 d xiii StAHH,522-1 Jüdische Gem
he Gemeinden,xiv StAHH, 522-1 Jüdisc

xv StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 222 c, 222 d, 222 e. 
xvi www.steinheim.institut.de 
xvii Kopenhagen 1978. 
xviii StAHH, 424-2 Stadtbücher der Stadt Altona, I c1 (1.8.1769), I c 2 
(13.2.1803), I c 3 (1.2.1835), I c 4 (1.2.1840), I c 5 (1.2.1860), I c  6 
(3.12.1864) 
xix Hajo Brandenburg (Bearb.), Einwohnerbuch der Stadt Altona 1803. Kiel 
2005. 
xx StAHH, 424-2 Stadtbücher der Stadt Altona, I c 3 Bd. 1, (1.2.1835), I c 
xxi StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 157 (1855), 158 (1860), 159 (1867),
160 (1890). 
xxii Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 65 A (A VII). Thanks to the ar-
chives‘ director Prof. Dr. Rainer Hering the Hamburg Jewish Ge
Society was kindly provided with a copy of the repertory of the hol
Jewish items. 
xxiii Jürgen Sielemann, Einwohnermelderegister als Quelle der 
Familienforschung. In: Maajan, Heft 57, S. 1718 ff., Zürich 2000.
xxiv StAHH, 522-1 Jüdische Gemeinden, 372 Bd. 1 – 21. 
xxv I 1892 hærgede en forfærdelig cholera-epidemi i Hamburg.



Nr. 4 - Vol. 6 – December 2009 

 9

 

 

JGS-Hamburg og JGS-Danmark  
afholder fælles Konference 

17. – 19. oktober 2009 
 

Foredragene vil blive trykt her i JGS-NYT, når vi får manus fra foredragsholderne. 

 

 Heilbuth’ernes tidlige historie og lidt om de danske Heilbuths 
Af Helga Heilbut 

(Oversat fra engelsk af Elsebeth Paikin) 

 
Helga Heilbut – på væggen udskrift af anetavlen 

 
Begyndelsen 
Først et spørgsmål: Hvor tror I, at jeg begyndte 
min slægtsforskning? I Tyskland eller Dan-
mark? – I gættede nok forkert, for min slægts-
forskning begyndte I Randers i 1980. 

Min mands far blev dræbt i Auschwitz. Ved et 
tilfælde fandt min mand, Hellfried, en fætter I 
Randers: Oscar Heilbut. På det tidspunkt var 
Oscar 90 år gammel, så vi besluttede os for at 
besøge ham så hurtigt som overhovedet mu-
ligt. Oscar var fantastisk. Han havde et indgå-
ende kendskab til familiens historie; det var 
således ham, der satte mig i gang med slægts-
forskning. 

Det første vi gjorde, da vi kom tilbage til Tysk-
land var at besøge Staatsarchiv Hamburg og 
Jürgen Sielemann viste os fødselsregisteret og 
fandt min mands oldefar, Simon Jacob Heil-
but, født 1820 i Hamburg. I kan nok forestille 
jer, vores følelser i det øjeblik.  

Jeg vidste dengang intet om jødisk genealogi, 
men jeg lærte hurtigt. Og jeg var heldig, fordi 
tæt på hvor jeg bor, findes Germania Judaica i 
Köln - det største bibliotek for jødernes historie 
i Tyskland. Jeg besøgte ofte biblioteket og 
fandt mange interessante oplysninger.  

En gang, da jeg besøgte Staatsarchiv in Ham-
burg og havde lidt tid til overs, fandt jeg en bog 
med Rotraut Ries’ afhandling, hvori hun fortal-
te Heilbut-familiens tidlige historie i Hannover.  

Kilder og organisering af data 
I begyndelsen brugte jeg et almindeligt karto-
tek med kartotekskort, men det blev meget 
lettere, da jeg fik computer – og endnu bedre, 
da jeg begyndte at kunne anvende internettet. 
Det kan jeg takke Peter Landei og Rene Loebii 
for. 

I min forskning har jeg anvendt følgende kilder: 
 Steinheim Instituttet: Judenburgerbücher von 

Berlin. http://www.steinheim-institut.de  (Se 
artiklen herom i JGS-NYT 2008/1) 

 Grunwald, M.: „Hamburgs deutsche Juden 
bis zur Auflösung der Dreigemeinden 
1811“ 

 Staatsarchiv Hamburg 
 Mormonernes Family History Library, Salt 

Lake City: Folketællinger I USA og Eng-
land. 

 National Archive in England 
 Rigsarkivet i København 
 Litteratur fra „Institut der deutschen Juden 

in Hamburg“  
 Oplysninger fra Leo Baeck Instituttet i New 

York, - især Rudolf Simonis’ forskning, 
Stem: The First Jewish Families in Ameri-
ca- 

 Feilchenfeld’ første udgave af “Glückel von 
Hameln”  

 Ancestry.com  
 JewishGen.org.  
 og mange oplysninger fra enkeltpersoner.  

http://www.steinheim-institut.de/
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Heilbut-familien 
Heilbut-familien er en af de ældste og mest 
forgrenede familier fra Altona-Hamburg-
Wandsbek området.  

En af de første aner er: 

Moses Jacob Josua Josef Feibelmann 
Heilbut også kaldet Moses Philipp Heilbut.  
Moses Heilbut var gift med Prive, datter af 
Meier Altona, og barnebarn af grundlæggeren 
af den jødiske menighed i Altona. Dette var 
velkendt af tidligere tiders forskere, men i en 
afhandling om jøderne i Hannover af Rotraud 
Ries, trykt 1988 i en bog til ære for Bernhard 
Brisling, fandtes en hel del mere om Heilbut-
historien. 

De første Heilbut’er, som skrev deres navn 
med et ”a” = Heilbat, er at finde i Hildesheim: 
”… i 1630’erne blev der givet tilladelse af Hil-
desheim bystyre til at nogle jødiske familier 
kunne bosætte sig i centrum af byen. En Mi-
chael Heilbat, en nevø af lange Musche fra 
Hannover (”lange Moses”), fik tilladelse til at 
bosætte sig i forstaden Lappenberg, fordi han 
”einem erbarn rathe silber uf die munze zuge-
fuhret ...” (han gav sølv til det ærede sam-
fund…). Omkring 15 år senere finder vi Sander 
Alexander i Hannover, hvis bror Moses med 
tilnavnet Heilbot også bor der. Sander Ale-
xander Heilbot blev gift i 1550 med Brunne-
ken bat Isaac. Både Isaac og Sander A. Heil-
bot fik beskyttelsesbrev af byen Hannover i 
anledning af vielsen. Det fortælles, at Sander 
måtte betale 200 Gulden for sit beskyttelses-
brev. 

Isaac og hans svigersøn blev rost for deres 
fortjenester inden for Hannovers mønt. 

Sander Alexander Heilbot døde 1558, og hans 
hustru Brunneken overtog hans beskyttelses-
brev. Det er nævnt, at hun havde mindst tre 
sønner: Israel, Phibus og Jobst. Beskyttelses-
breve blev udstedt i 1562 til Israel Heilbot og I 
1568 til hans bror Phibus. Begge måtte betale 
100 Joachimsthaler. Senere kom Phibus (også 
kaldet Fiebes) i vanskeligheder og blev fængs-
let på grund af gæld. Hans kreditorer tilbage-
betalte ikke de penge han havde lånt dem. 

Omkring 1590/-91 gjaldt beskyttelsesbrevene 
stadig for de to brødre. Efter Brunnekens død 
blev jøderne fordrevet fra byen Hannover med 
undtagelse af Phiebes/Fiebes - nu også kaldet 
Phillip, som var en lang og mørk skikkelse, 
Jobst (også kaldet Josef), som var kort og tæt-
bygget, og Mosche, en meget gammel fyr (svi-
gerfar og onkel til Fiebes).  

Mosche og Jobst formodes begge at være 
døde omkring dette tidspunkt, men Fiebes fik 
lov til at forblive i Hannover endnu 7-8 år på 
grund af hans gæld, derefter blev han også 
udvist. 

I sommeren 1597 skrev han et brev fra 
Wunstorf (ca. 20 km vest for Hannover). I 1598 
eller 1599 var han formodentligt flyttet med sin 
familie til Prag, for dog senere at vende tilbage 
til området omkring Hannover.  

I tiden 1601-1603 skrev Fiebes breve fra byer 
som Minden, Hannoversche Neustadt, Hil-
desheim, Wolfenbüttel. Han hustru døde 1603 
i Prag. Fiebes fik endnu et beskyttelsesbrev i 
februar 1603.  

Det vides dog ikke om Fiebes flyttede tilbage til 
Prag eller om han blev I Nordtyskland. Det 
sidste livstegn fra ham daterer sig til 1608. 

Moses Jacob / Moses Philip er – med et 
spørgsmålstegn – søn af Phibes/Fiebes, Phi-
lip/Feiwelmann Heilbot. Han og hans hustru, 
Prive Meier Altona, og hans familie må have 
levet i Altona fra begyndelsen. 

To af hans sønner, Feibelmann/Philipp og 
Isaac, er nævnt på en liste omkring 1612. 
Hans andre tre sønner Samuel, Meier og Ja-
cob/Jokel er ikke nævnt, måske fordi de var 
for unge eller endnu ikke født. (Parret havde 
en datter kaldet Mate eller Martha, som blev 
gift ind i Cleve/Klausner familien, og som blev 
oldemor til Moses Mendelsohns hustru Fru-
met). Så jeg formoder, at Philipp og Isaac hav-
de stået bar mitzva da de underskrev det 
ovennævnte dokument.  

I Feilchenfelds første udgave af "Glückel von 
Hameln" er Philip Josua ben Jacob forstan-
der for Altona-Hamburg menigheden – og han 
har muligvis haft nogle genvordigheder. Ind-
skriften på hans gravsten lyder som følger: 

“Her hviler den ædle, lysende, retskafne mand, 
som roses af alle. Det er ”Pamess unmanhig”, 
forstander for menigheden, Feibelman Josua 
Josefsohn Jacob Heilbut. Han døde torsdag og 
blev begravet fredag den 22. Adar II 1653 – 
22. marts 1653.”  

Isaac Heilbut, den anden søn nævnt ovenfor 
blev gift med Hindche Hanna. Der vides intet 
om hans liv andet end at han besøgte Leipzig 
markedet.  

Hans hustru døde i høj alder i 1676. Deres 
efterkommere antog senere efternavnet Lip-
mann eller Meier. De fleste var kosher slagte-
re. 
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Sønnen Samuel emigrerede omkring 1675 til 
England efter at Cromwell havde tilladt jøderne 
at vende tilbage til England.  

Han var en velhavende mand som handlede 
med diamanter. Han blev også kaldt ”den be-
sværlige Samuel”, og fik ikke lov til at læse op 
af Toraen i Bevis Marks synagogen. Hans ef-
terkommere ændrede navnet til Helbert. 
Sønnen Jacob – også kaldet Jokel – blev født I 
1627 og døde 2. november 1720. Fødselsåret 
er korrekt, idet der i et beskyttelsesbrev fra den 
prøjsiske konge Wilhelm i Halberstadt i 1713 
står:  

”Samuel Heilbut er sammen med sin 86-årige 
far”. Jacob / Jokel er 1650-1670 leverandør til 
grev Jobst Hermann Lippe-Biesterfeld. I 1652 
anmoder han igen om beskyttelsesbrev. Han 
besøgte ofte Leipzig markedet.  

I inskriptionen på hans gravsten omtales han 
som en meget gammel mand. Han må have 
levet mange forskellige steder. Et sted var må-
ske byen Stadthagen, for hans to døtre tog 
efternavnet Stadthagen. 

Sønnen Meier – opkaldt efter Prive Altonas far 
Meier – var gift med Mate Malke Scharlau – 
egentlig Charleville (Charleville er navnet på 
byen Aachen). I Hamburg menigheden var han 
ansvarlig for skatterne. Inskriptionen på hans 
gravsten lyder:  

“Her har han fundet fred, en retskaffen og til-
lidsfuld mand, det er den fornemme skatteop-
kræver for menigheden Mosche Meir, søn af 
Jaakob Mosche Heilbut… ” 

De danske Heilbut’er nedstammer fra Meier og 
Mate. Parret havde 13 børn, af de fem nævnte 
brødre var det Meier, som havde flest børn. To 
af hans børnebørn flyttede til København. 

Hans børnebørn Meyer Wulf Heilbut (1712-
1805) (også kaldet Hutcher) og David Wulf 
Benjamin Heilbut (d. 1759) var aktiv i Dan-
mark.  

l 1743 underskrev David Wulf vedtægter for 
valg til menighedsrådet i Fredericia. Sammen 
med sin bror Meyer Wulf Heilbut, lignings-
manden i Hamburg-Altona menigheden, un-
derskrev han i 1755 en protokol ved indvielsen 
af et selskab med religiøst og humanistisk for-
mål. 

I folketællingen 1787 finder vi fætrene:  

Wulf David Heilbuth (1734-1804) og  

Simon Heimann Heilbuth (1765-1830)  

Jeg vil kun fortælle om efterkommerne af disse 
to, som er de mest interessante. 

Wulf David Heilbuth var allerede gift med Sara 
bat Jacob Moses Fürst og havde børn og sin 
egen husholdning, mens hans fætter stadig var 
enlig. De boede i forskellige kvarterer af Kø-
benhavn, men begge mænd er knyttet til for-
skellige Fürst-familier, og denne Heilbut-Fürst 
forbindelse opretholdes i mange generationer. 

Simon Heimann Heilbut boede 1787 i Køb-
mager Kvarter, Pilestræde, hvor han er loge-
rende hos Moses Fürst. Han arbejder som 
assistent i Fürst firmaet. Han er på det tids-
punkt 22 år gammel, og vi formoder, at han 
havde boet i København siden 1785. (Moses 
Fürst er gift med Rachel Gugenheim).  

Omkring 1801 bliver han gift med Juditte /Jette 
Birgitte Fürst, datter af Aron Wulf Fürst. I folke-
tællingen 1801 han er opført som ugift, så han 
må være blevet gift senere i 1801. Hans stilling 
er købmand og han bor i Strand Kvarter. Hans 
første søn bliver født 1802 men dør allerede 9 
år gammel i august 1811.  

I Deklarationsprotokollen findes hans tre søn-
ner registreret den 14. januar 1811, endnu en 
søn blev født 20. oktober 1811. 

Den ene søn, Heimann Simon Heilbut født 
1809 flyttede til Hamburg, hvor han arbejdede 
som kontorist for en købmand, og hvor han 
døde i november 1833. kSimon Heimann 
Heilbut døde 16. oktober, 1830. Han er ved sin 
død omtalt som inspektør.  

Juditte Jette Birgitte Heilbut født Fürst - 
hans hustru – døde 17. april, 1838. 

Sønnerne Aron Simon Adolph Fürsts født 
1803 og Samuel født 1811 emigrerede efter 
deres fars død til England. Brødrene startede 
et nyt liv i Liverpool.  

Aron giftede sig dér med Jane Jean Fürst og 
de fik 10 børn. Både Aron og Samuel forblev 
tro mod deres forfædres religion. Deres børn 
og børnebørn emigrerede til Brasilien, Sydafri-
ka, Californien og vi finder også nogle i Austra-
lien.  

Brødrenes stillinger ændrede sig over tid – de 
arbejdede som skibsagent, tobak- og cigarfa-
brikant, bomuldsmægler, fiskehandler, tøm-
merhandler, møbelhandler, viktualiehandler, 
strudsefjershandler (det var på den tid en rigtig 
velbetalt forretning!). Enlige kvinder tjente til 
livets ophold ved håndarbejde, en arbejdede 
som en strudsefjerskrøller!  

Forretningerne gik ikke altid let, selv i England. 
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Heilbuth-familiens medlemmer elskede at rejse 
– enten for deres fornøjelse men oftest fordi de 
var nysgerrige efter at lære nyt og gøre forret-
ninger på vejen. Det viser historien om to af 
Aron og Jane Jeans sønner: 

Wulf Aron Walter Heilbuth født 1839 i Liver-
pool emigrerede 1857 18 år gammel til Belo 
Horizonte i Brasilien. Han giftede sig med 
Francisca Horta Fürst, datter af den engelske 
handelsmand Alfred Fürst. Kejseren af Brasi-
lien, Pedro II, anerkendte hans arbejde og de-
korerede ham. Parret havde 11 børn og i dag 
finder vi mange af deres efterkommere i Belo 
Horizonte. Francisca Horta Fürst var født I 
1848 I Brasilien, selv om de blev katolikker 
bibeholdt de navngivningstraditioner, og famili-
en foretrækker at navngive deres sønner med 
navne, som begynder med "A" – Aron, Adolph 
eller "W" – Wulf, Walter.  

Hans bror, Elias Josef Aron Heilbuth, drog til 
Sydafrika omkring 1885. Han blev ikke særlig 
gammel og var kun gift i 10 år, men hans ef-
terkommere lever stadig i Sydafrika eller er 
senere emigreret til Australien. Ingen af dem er 
mere jøder.  

Samuel Simon Samson Heilbut født 20. ok-
tober 1811 var gift to gange. I hans første æg-
teskab var der en søn og en datter, mens der i 
hans andet ægteskab (vielsen foretaget af 
Overrabbiner Dr. Adler i London) var en datter 
og to sønner.  

Den ældste George Henry Heilbuth var en-
gang borgmester i Westminster. Ingen af hans 
børn fra det andet ægteskab havde efterkom-
mere. Nogle af hans børnebørn ændrede i 
England deres havn til Hulbert og Hilton. Så 
der er i dag kun en familie i England med nav-
net Heilbuth. De anede ikke, hvorfra familien 
kom og var lykkelige for at få noget at vide om 
deres afstamning. Et af de yngre medlemmer 
af familien giftede sig endog med et tysk kvin-
de og min mand og jeg blev inviteret til bryllup-
pet i Tyskland. 

De danske Heilbut’er 
Nu kan vi se nærmere på den Heilbuth familie, 
der stadig lever i Danmark. 

Wulf David Heilbuth født 1734 i Altona emi-
grerede til København sammen med sin hustru 
og fire af hans 10 børn omkring 1775. Han 
blev kantor ved den portugisiske (sefardiske) 
menighed i København.  

Ifølge folketællingen 1787 bor han i Snarens 
Kvarter, Kompagnistræde 59, sammen med 
sin hustru, Sara Fürst, og syv børn, og en 

tjenestepige. Ifølge folketællingen 1801 bor 
han med hustru, 5 børn og en tjenestepige i 
Frimands Kvarter. Da hans løn fra den portugi-
siske menighed er beskeden er det ham tilladt 
at arbejde ved siden med handel (”handler”, 
”negotiant”). I 1807 bor han i Klosterstræde / 
Skindergade og han har tilladelse til at sælge 
”øjenvand”.  

Sandsynligvis modtager han kommission for 
sine forretninger med Hamburg og Altona. Han 
døde under Københavns bombardement under 
Napoleonskrigene i 1807.  

Han må have været en meget velhavende 
mand, for hans søn Isaac, som boede hjemme 
hos ham, fandt som sin arv tekstiler og veksler 
til en værdi af ca. 4.000 Rigsdaler, samt et 
stykke klæde med 180 sølv og guldmønter og 
425 Rigsdaler kontant.  

Hans hustru var død tre år før ham, og da de 
syv efterlevende børn ryddede hjemmet den 
15. september, var der et overskud af 2.344 
Rigsdaler.  

Sønnen Samuel meddelte deres fars død i 
Adresseavisen den 10. september og frabad 
sig kondolencer. 

Wulf David Heilbuth blev begravet i nærheden 
af hans hustru Sara.  

Tre af deres ti børn døde som små, fire drenge 
blev gift og har efterkommere. 

Nr. 1  

Jacob Wulf født 1771 i Altona, gift 1800 med 
Cæcilie Serie Israel. Han ejede en bomulds-
fabrik. Den 1. marts 1793 fik han kongens tilla-
delse til at nedsætte sig som handlende med 
ordene: “Eftersom ansøgeren kom hertil byen 
som barn og er uddannet af sin far, kantoren 
for den portugisiske synagoge …” 

Jacob Wulf får døtrene Mine, Hanne og Rose 
registeret i december 1816 efter hans hustrus 
død. Derefter boede han ifølge folketællingen 
1845 sammen med sine børn på Kjøbmager-
gade 12 og det anføres, at de er ”mosaitter”.  

Hans søn David Jacob (også kaldet Henrik 
Jacob) født 1803, død 1882 som er den ene-
ste, der havde Heilbuth efterkommere, giftede 
sig med sin kusine Henriette Caroline Heil-
buth, datter af Samuel Wulf Heilbuth. David 
var som sine brødre silke- og klædehandlere. 

David og hans familie boede i samme hus som 
hans far men i deres egen lejlighed, som de 
betalte leje for. Familiemedlemmerne følte 
ansvar for hinanden, således blev den eneste 
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overlevende, ugifte søster, Hanne, (ifl. Folke-
tællingen 1885) passet af sin niece, Cecilie 
Salomonson (sproglærer) og Rosette Salo-
monson (kontorist), døtre af hendes søster 
Mine, som var gift Salomonson. 

Nr. 2  

Samuel Wulf Heilbuth (født 1779) blev gift 
med Henriette Ahronson. De døde begge 
kort tid efter hinanden i 1845 og 1848. Ifølge 
folketællingen 1840 boede de i Øster Kvarter, 
Højbroe Plads, Gaarden 47, 1. etage. Det er 
anført, at de var ”mosaitter”. 

Datteren Henriette Caroline Heilbuth blev gift 
med sin fatter David Jacob Heilbuth (nævnt 
ovenfor). 

     
                           Sara Elisabeth     &   Falck Frederick Carl 

Sønnen Falck Frederick Carl Heilbuth blev 
gift med sin kusine Sara Elisabeth Heilbuth, 
datter af David Wulf Heilbuth. I folketællingen 
1845 er Samuels religion anført som ”mosa-
isk”, mens hans hustru senere tilhørte folkekir-
ken. Han arbejdede som sekretær i Postdirek-
toratet.  

En anden søn, Ferdinand Vilhelm Heilbuth 
hvis jødiske navn er David Wulf, blev gartner 
og arbejde og boede i Roskilde.  

Den næste søn har et interessant curriculum 
vitae. Edvard August Heilbuth blev født 1808 
i København. I folketællingen 1835 (o.a.: skal 
nok være 1834) er han 27 år gammel, loge-
rende og lotterikollektør.  

Kirkebogen vedrørende Edward Augusts fødsel  
(fra ArkivalierOnline) 

I British Library fandt jeg en notits som oplyste: 
”commercielle Forhold til hinanden, Køben-
havn 1841". 

Han drog imidlertid til St. Croix, Dansk Vestin-
dien. Dér tilhører han den lutherske danske 
kirke.iii  

I 1839 bliver han gift i New York med en kvin-
de ved navn Mary Smith. Deres to døtre blev 
født på St. Croix i 1845 og i 1848.  

Kun datteren Theodora Augusta født 1848 
overlevede barndommen og blev gift i London i 
1869 med George Washington Ratford ved 
et Wesleyan Methodist ritual, men hun døde i 
1872 på St. Croix.  

Theodora Augusta og hendes mand, major 
George Ratford (eller Rofford) ejede et hus i 
hvilket hendes forældre boede i 1870.  

Edvard August Heilbuth kom tilbage til Dan-
mark og døde 1872 i Kristianstad. Edvard Au-
gusts anden hustru Mathilde levede på St. 
Croix indtil1901.  

 

Nr. 3  

Ezekiel Eskild Wilhelm Heilbuth født 1875 i 
København flyttede til Aalborg, hvor han blev 
gift i 1823 med Anne Solberg, og hvor han 
døde i 1873. Han blev døbt i Aalborg før sin 
vielse i juni 1822. Parret havde kun en søn, 
Wilhelm Anton født 1824.  

Af Wilhelm Antons syv børn, emigrerede det 
andet barn, en søn, til USA, først Chicago, 
senere til Arizona.  

Jeg er i kontakt med hans efterkommere i Ari-
zona. En af dem var krigsfange i Tyskland un-
der 2. Verdenskrig. 

 

Nr.4  

David Wulf Heilbuth født 1789 var porce-
lænshandler, som i 1850 boede sammen med 
sin hustru Bolette Lassen Lazarus og seks af 
sine ni børn i Snarens Kvarter, Nygade 94. 
Han og hans hustru er begravet i en dobbelt 
grav på Møllegade.  

De havde tre sønner: William, Edvard og Ja-
cob/Julius. Williams søn Poul Hermann 
Heilbuth var en interessant person, kendt som 
stor samler af moderne malerier. Han var di-
rektør for en kemifabrik. I 1920erne i den øko-
nomiske krise efter 1. Verdenskrig måtte han 
sælge sin malerisamling for det meste til USA. 
Jeg har modtaget oplysninger om Heilbuth-
familien fra hans søn advokat Niels Heilbuth.  
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Jacob eller Julius Heilbut var direktør for 
Holmegaard Glasværk. Han er begravet på 
den jødiske begravelsesplads i København.  

Edvard David Heilbuth født 1830 var en 
eventyrer. Han emigrerede til New York, og 
blev gift i New Orleans med Emma Jane 
Hermann.  

Da han døde 1874 i New York måtte hans hu-
stru kæmpe med forsikringsselskabet, fordi de 
nægtede at udbetale hans livsforsikring på 
5.000 USD til hende. Begrundelsen var, at 
Edvard allerede var syg af gigt fra ungdommen 
af. (Se "New York Times 1874"). De tre børn 
blev alle født i New Orleans. Datteren Boletta 
Amelia blev gift 1896 i Hastings med en en-
kemand, søn af et medlem af det Britiske Par-
lament, John de la Croix.  

Da Edvard David Heilbuth døde i 1874 i New 
York, var hans eneste søn, Edward E. HeiI-
buth kun to år gammel. Han var gift to gange 
og havde børn i begge ægteskaber.  

Han blev først gift i London med Caroline 
Raynolds, og med hende fik han sønnen 
John Raynold Heilbuth født 1898, men æg-
teskabet var ikke lykkeligt.  

I Paris blev han i 1902 gift med Jehanne Gi-
not, en grandkusine på hans mors side fra 
New Orleans. Deres eneste barn Jehanne 
Armide Heilbuth blev født i Paris.  

Hendes efterkommere lever endnu i Frankrig 
eller blev måske deporteret.Hendes halvbroder 
John Raynold Heilbuth kæmpede i 1. Ver-
denskrig som medlem af DS Amerikansk am-
bulance service og var pilot i Lafayette FIying 
Corps. I en avisartikel fra maj 1919 hedder det, 
at “han er Frankrigs bedste løber".  

Han blev gift med en kvinde fra Argentina og 
fik i 1925 en søn, Juan Roman Pacheco 
Heilbuth, som var formand for det argentinske 
radiologiske selskab 1973-1974. 
Jeg tror, at I nu har hørt nok om Heilbuth’erne 
for i dag. Jeg har ikke omtalt alle de ”alminde-
lige” Heilbuth’er i Danmark, fordi jeg aldrig har 
modtaget svar på de mange breve og e-mails 
jeg har skrevet til dem. Og det kan jeg ikke 
forstå…  

Men nogle øjeblikke i min forskning har jeg 
været lykkelig og tilfreds med resultaterne. 

Tak for jeres opmærksomhed. 
 

 
 

                                                                            

i Peter Lande er en af de mange, der fjernt fra rampelyset i mange, 
mange år har gjort et stort arbejde for Jødisk genealogi – specielt med 
fokus på Tyskland og Holocaust – og som sjældent får anerkendelse 
(og heller ikke søger den). De arbejder stille og målrettet og kun 
sjældent dukker de op med en meddelelse om deres sidste bedrift. 
Peter Lande blev født i Tyskland og kom til USA I 1937. Lande er efter 
sin pensionering efter mange års arbejde for USAs udenrigsdeparte-
ment, blevet en frivillig medarbejder ved U.S. Holocaust Memorial 
Museum (USHMM), hvor han officielt arbejder 20 timer ugentligt og 
andre 20 timer hjemme. Han gennemsøger USHMMs samlinger for alt 
genealogisk relevant materiale, som han katalogiserer – med langt 
flere detaljer, end museets professionelle medarbejdere har tid til. 
Ofte har han også brugt tid udover de 40 timer ugentligt til at indtaste 
de fulde data. Lande skriver ofte for tidsskriftet “Avotaynu” om 
USHMMs nyerhvervelser. Det er blevet til rigtig mange artikler siden 
1993. I 2001 skrev han fx om sit arbejde med en ”Master List of 
Holocaust Victims", som beskrev millioner af oplysninger fra hele 
verden, som identificerer Holocaust ofre. 
ii Rene Loeb er mangeårig formand for Der Schweizerischen Vereini-
gung für Jüdische Genealogie, som han tog initiativ til at starte i 1986, 
og han har skrevet mange artikler til foreningens blad, "MAAJAN - Die 
Quelle". 
iii (O.a.: Ifølge FamilySearch™ International Genealogical Index blev 
han døbt den 21. november 1827 i Helligaands kirken, København, 
hvilket bekræftes ved søgning på Arkivalieronline.dk 

 

 

 

 

 

 
Helga Heilbut besøger Møllegade 
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HUSK:  
Tilmelding til alle møder er nødvendig!  
Deltagerantal er begrænset til 40 i lokale 1 og 90 i foredragssalen! 
 

Bemærk venligst ny e-mail og nyt telefonnummer til tilmeldinger: 
jgs-danmark@jgs-danmark.dk eller tlf. 20 95 29 49. 

 

Tirsdag  
16. feb. 2010 

 19:30 

Forbrydere og fruentimmere - Danmarkshistorie med en særlig vinkel 

 

Gitte Bergendorff Høstbo vil blandt andet fortælle, hvor vi slægtsforskere og 
historikere kan finde billeder af de aner, der har været på den forkerte side af 
loven. Oplysninger om disse mennesker kan ellers være svære at finde, idet  
der ofte var tale om fattige mennesker, der ikke har efterladt sig mange spor  
fra deres liv. 

Gitte Bergendorff Høstbo har gennem nogle år arbejdet på et projekt med at samle oplys-
ninger om sådanne personer, og har indtil nu udgivet 3 Cd’er med oplysninger og fotos af 
disse forbrydere – som ikke altid var mordere, men måske ”blot” havde stjålet lidt eller lig-
nende. 

På mødet vil der være mulighed for at købe fx Cd’er:  
1. Fotografiportrætter fra Københavns Politi af kvindelige forbrydere fra perioden 

1894-1896 og 1905-1907 
2. Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere,  
3. Fotografiportrætter af Udenlandske udviste forbrydere. Svenske og norske samt 

Nihilister 1888-1903.  

Gitte Bergendorff Høstbo formand for Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger i 
Danmark og medlem af Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn hvor hun er redaktør 
for bladet Slægt og Stavn. 

Sted: Foredragssalen, Danasvej 30 B, Frederiksberg.  
Tilmelding nødvendig til jgs-danmark@jgs-danmark.dk eller tlf. 20 95 29 49 
Deltagergebyr: Medlemmer 20 kr. - Gæster 40 kr. 

 

2010 

 

Møder i marts og april er endnu ikke fastlagt. 
Nærmere besked pr. e-mail og på websitet 

http://www.jgs-danmark.dk/m-program.htm 

22- apr. 2010 

 19:30 
JGS-Danmarks Generalforsamling 
Sted: Ny Kongensgade 6, 1, sal, København K.  
Tilmelding nødvendig til jgs-danmark@jgs-danmark.dk eller tlf. 20 95 29 49 
Intet deltagergebyr: 

 

 Åbningstider i Josef Fischer Biblioteket 
Der vil som i sidste 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: 

Manfred Hildesheim, Israel  

– og tak til Agnes Ruben for at være kurer. 

http://www.jgs-danmark.dk/m-program.htm
mailto:merete.naesbye@christensen.mail.dk
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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. 
__________________________________________________________ 

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 13. Jan. kl. 19.00:  
”Farum arkiverne”. Susanne Krog. Immigrantmuseet indsamler livshistorier fra immigranter både til 
at fortælle i nutiden og til at bevare til eftertiden. Kommende generationer skal have mulighed for at 
møde de mennesker, der har været med til at sætte sit præg på Danmark i dag. Hver enkelt immi-
grants historie er forskellig. Immigrantmuseet søger din historie om at komme til Danmark og om 
livet som immigrant. En kuffert, et billede eller en madopskrift kan fortælle om et liv delt mellem lan-
de og kulturer. Foredragsholderen spændende om immigranternes historie.  

Mødested: Mormonkirkens venlige lokaler i Ballerup-Centret. Mødelokalerne ligger i 
den samme bygning, hvor S-toget holder. Lige ovenover billetkontoret. Man kan gå lige 
fra tog og bus op til lokalet. Til og fra Ballerup S-station er der gode busforbindelser 
samt fine parkeringsforhold. 

 

 

 

 

Det er nu på ved at være tid til at indbetale kontingent for 2010.  

Indbetaling bedes ske inden 1. februar 2010. 
 
  Bankkonto: Danske Bank reg.nr. 4330 konto nr. 4330 876 263 

Kontingent er som tidligere år:    Kroner:  
én person:        100  
par (samme adresse):       150  
studerende:             50  
 

  JGS-NYT med posten: 
Ønskes JGS-NYT tilsendt pr. ordinær post skal der betales  

50 kr. årligt udover kontingentet 
(for 4 nyhedsbreve af varierende omfang pr. år) til dækning af trykning og porto. 

 

http://www.jewmus.dk/
http://www.jewmus.dk/nyhedsbrev.asp
http://www.jewmus.dk/butik.asp
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Fotos fra fællesmødet med JGS-Hamburg oktober 2009 
 

Søndag den 18. oktober i Mødelokalet The Kitchen 
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Foto fra nogle foredrag 

Peter Clemens Jette Lohmann 
 

Allan Falk 
 

Udflugt mandag den 19. oktober 2009 
 

Begravelsespladsen i Møllegade og synagogen 
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Afslutning på udflugten i Den Grønne Kælder 
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ARTIKLER / EMNER I JGS-NYT 2009 FORFATTER ÅR Nr.  Side  
Advarsel: House of Names Elsebeth Paikin 2009 3 9 
Bestyrelsens beretning for 2008  2009 2 11 
Boganmeldelse: Min fars familie  Elsebeth Paikin 2009 3 21 
Boghjørnet: Min mors hemmelilghed. Elsebeth Paikin 2009 1 12 
Boghjørnet: Who will write our history? Rediscovering 
a hidden archive from the Warsaw Ghetto 

Elsebeth Paikin 2009 2 16 

Dansk Historisk Fællesråd fyldte 100 år Merete Næsbye Christensen 2009 4 4 
Danske jøders krigsoplevelser 1943 – 1945 - Et 
forskningsseminar 

Merete Næsbye Christensen 2009 3 13 

DNA Shoah Projektet Elsebeth Paikin 2009 2 15 
Eastman’s Online Genealogy Newsletter Elsebeth Paikin 2009 3 19 
Er du af ”fin” familie? Niels Bjerre Andersen 2009 2 5 
Foredrag i Slesvig oktober 2008 ved fællesmødet 
mellem JGS-Hamburg og JGS- Danmark 

Jürgen Sielemann - Oversat fra tysk 
af Allan Falk 

2009 1 16 

Ved åbningen af Josef Fischer biblioteket Elsebeth Paikin 2009 1 3 
Fotos fra fællesmødet med JGS-Hamburg T. Brøndsted, M.N.Christensen, 

E.Paikin 
2009 4 17 

Fåborg og Assens: JGS´ årlige sommerudflugt Merete Næsbye Christensen 2009 3 10 
Generalforsamling 21. april 2009 kl. 19.30 Merete Næsbye Christensen 2009 2 10 
Google Picasa Face Recognition Software Elsebeth Paikin 2009 3 19 
Heilbuth slægten  2009 3 1 
Heilbuth’ernes tidlige historie og lidt om de danske 
Heilbuths 

Helga Heilbut - Oversat fra engelsk 
af Elsebeth Paikin 

2009 4 9 

Henriques slægten  2009 3 1 
Hestehandleren fra Rinteln Lis Ekner 2009 2 3 
Indvielse af Josef Fischer Biblioteket  2009 1 1 
Jan Katlev Merete Næsbye Christensen 2009 4 3 
Jewish Agricultural Colonies in the Ukraine Elsebeth Paikin 2009 2 20 
JewishGen Hungary Database Elsebeth Paikin 2009 2 / 3 20 / 18 
JGS-Hamburg og JGS-Danmark fællesmøde 2009  2009 3 1 
Josef Fischers barnebarns tale ved åbningen af 
biblioteket 

Allan Falk 2009 1 4 

Journalist Nathalin Nathan Allan Falk 2009 1 13 
Jøderne i Århus Merete Næsbye Christensen 2009 4 3 
Kilder i Hamburg til relationer mellem jøder i Danmark 
og i Hamburg 

Jürgen Sielemann - Oversat fra 
engelsk af Elsebeth Paikin 

2009 4 5 

Landsforeningen til bevaring af fotografi og film  2009 2 8 
Lyuban og Slutzk i Belarus (Hviderusland) . – og 
familierne Kronik, Kustanovich 

 2009 2 10 

Mine oplevelser på turen til Slesvig og senere Allan Falk 2009 1 8 
MyHeritage.com Elsebeth Paikin 2009 3 20 
Navnene Mendl/Mendel og Mendelson Elsebeth Paikin 2009 3 8 
Om at søge og om endelig at finde Hanne Meyer 2009 3 11 
Udforskningen af jødisk liv i de danske provinsbyer  Merete Næsbye Christensen 2009 1 11 

Ostrow Mazowiecka Elsebeth Paikin 2009 3 18 
Peter K.A. Jensen - foredrag om DNA Merete Næsbye Christensen 2009 1 11 
Set og sket i efteråret 2009 Merete Næsbye Christensen 2009 4 3 
Slægten Anne Mendelsohn 2009 3 3 
Slægtsforskning og DNA Merete Næsbye Christensen 2009 1 10 
St. Petersburgs Preobrazhenskiy Begravelsesplads Elsebeth Paikin 2009 2 18 
Turen til Slesvig Merete Næsbye Christensen 2009 1 9 
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