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Barcelonas gamle synagoge i “Call Jueu”  
Beretning fra en rejse til Barcelona januar 2010 af Elsebeth Paikin 

 
Den gamle synagoge i Barcelona 

 
I 1996 startede en arkæologisk under-
søgelse af en bygning i Barcelona på 
hjørnet af Marlet og Sant Domenech ga-
derne i det gamle jødiske kvarter (“Call 
Jueu”), idet man havde formodning om, at 
dette var den gamle synagoge. Formod-
ningen byggede på en gammel skatteliste, 
hvoraf det fremgik, at der ikke blev betalt 
skat af denne bygning. Man vidste allere-
de, at der havde været en synagoge efter 
1267, hvor Kong Jaume d. I gav tilladelse 
til at ”Sinagoga Mayor of Barcelona” måtte 
udbygges i højden. Man vidste blot ikke 
med sikkerhed, hvor synagogen lå. Den 
gamle skatteliste, angav at denne bygning 
var skattefri – hvilket kunne betyde, at det 
var et religiøst sted, da sådanne - også de 
jødiske – var fritaget for skat.  

Undersøgelserne viste, at det netop var 
synagogen. Endvidere viste udgravninger, 
at der under bygningen fra ca. 1267 var en 
ældre del, som kunne dateres tilbage til det 
3.-4. århundrede! Det er således den 
ældste, kendte sefardiske synagoge. 
 
I 1997 dannedes Le Call, en forening med 
det formål at støtte og forestå genskabel-
sen af den tidligere synagoge. Le Call’s 
medlemmer er fra forskellige trosretninger 
og lokalhistorikere, som finder det af stør-
ste betydning at genfinde den Cataloniens 
jødiske historie – både at hensyn til Catalo-
niens og de catalanske jøders historie. 
 
Denne synagoge måtte jeg se, nu jeg var 
på et kort besøg i Barcelona! 

(Fortsættes på side 3) 
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Barcelonas gamle synagoge i “Call Jueu” 
Af Elsebeth Paikin 

Yderligere information og fotos findes på http://www.calldebarcelona.org/eindex.html 
 

 
 

 

Vi tog en taxa til Plaça St. Jaume i den gamle 
bydel: Barri Gotic. Uheldigvis må jeg have tabt 
min pung med bl.a. kreditkort og penge, da jeg 
steg ud af taxaen, for da jeg efter få minutter 
kom til den gamle synagoge, som nu også er 
et museum, og skulle betale for billetterne, op-
dagede jeg, at pungen var væk.  

Jeg ledte febrilsk igen og igen i min taske … 
men ak uden held! Jeg tænkte som en gal på, 
hvor jeg kunne have tabt den, hvad der var i 
den og på at jeg hurtigst muligt måtte stoppe 
kreditkortene, så jeg fik desværre ikke så me-
get ud af besøget som jeg havde håbet.  

Det viste sig, at den unge mand, som skulle 
fortælle os om synagogen, talte dansk. Han var 
født i Hamburg, gift med en dansker, og boede 
nu i Barcelona.  

Jeg ærgrede mig bagefter over at jeg ikke fik 
talt mere med ham … men som nævnt var mi-
ne tanker andre steder. 

 

http://www.calldebarcelona.org/eindex.html
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Væggen, der vender mod Jerusalem 

Man mener, at synagogen oprindeligt stod ale-
ne og ikke som nu sammenbygget med andre 
huse.  

 
Udvendig mur fra det 13. århundrede 

 

Indgangsdøren er meget lav, så man må bøje 
sig ydmygt, idet man går ned af nogle stentrin 
og kommer til mændenes afdeling.   

 

 
 

Der er noget trangt, når der både skal være 
plads til souvenir- og billetsalg og fremvisning 
af de ældste dele af synagogen. 

Det første man ser i mændenes afdeling  
– nede under et glasgulv – er udgravninger af 
den ældste del af synagogen – før den i det  
13. århundrede blev bygget højere efter kon-
gens tilladelse: 

 
Under glasgulvet ses udgravningerne fra  

den ældste del af synagogen efter restaurering 
 

 
Før restaurering under mændenes afdeling 

 
Set fra mændenes afdeling og  

indgangstrappen ind til kvindernes afdeling 

I det næste lokale, der tidligere var kvindernes 
afdeling (se foto næste side), hænger kopi og 
transskription af et dokument, der beviser sy-
nagogens alder. 

I et hjørne af lokalet står et par toraruller, som 
er doneret til synagogen af en mand, hvis fami-
lie var marraner / conversos / kryptojøder1.  

Torarullerne havde været i familien i ca. 500 år, 
indtil han donerede dem til synagogen. Tænk, 
hvor farligt det må have været at opbevare 
dem i så lang tid!  

                                                 
1 tvangsdøbte jøder, der i det skjulte bevarede deres jødiske tro 
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Kopi og transskription af 
dokumentationen for 

synagogens alder 

 
Torarullerne i et hjørne (under  

glasgulvet ses en del af udgrav- 
ningerne fra den ældste del  

af synagogen 

 
Da synagogen udlejes til brug ved Bar og Bat 
Mitzvahs, bryllupper og Kaddish, er den også 
indrettet dertil. I tilgift til en sådan begivenhed 
får man en guidet rundtur i det middelalderlige 
jødiske kvarter inkl. et besøg i en mikve fra det 
13. århundrede.  

Den guidede rundtur kunne vi ikke nå, men vi 
fik et kig ned i mikven dagen efter…  

 
Før restaurering under kvindernes afdeling 

Rundt om hjørnet ligger der en lille … tja, jeg 
ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det: cafe, 
slikbutik, … det er ubeskriveligt; og ubeskrive-
ligt hyggeligt. Dér kan man få alle sine søde 
drømme opfyldt. Der sælges alskens søde sa-
ger, som nonner har fremstillet, men samtidig 
kan man få kaffe, te og kager med musik i 
baggrunden.  

Når man træder ind i denne Himmel (det hed-
der den faktisk: Caelum!) er der en stor rist, 
hvorigennem man ser ned i kælderen, som 
oprindeligt var mikven fra det 13. århundrede. 
Dernede kunne man nu sidde og få sin kaffe! 

 

Hvornår kom de første jøder til den Iberiske 
halvø? I samme rum (kvindernes afdeling) stod en 

meget stor menora: Paulus skrev i år 54 e.v.t. et brev til romerne, hvori han udtryk-
ker ønske om at komme til halvøen for at prædike. Det kan 
tages som bevis for, at der på det tidspunkt allerede boede 
jøder dér, idet de kristne forsøgte at få kontakt med jøder og 
jødiske proselytter. En møntsamling underbygger teorien om at 
der var jøder i Catalonien før templets ødelæggelse i 70 e.v.t. 

 

Yderligere har man i udgravninger fundet jødiske mønter i 
Ampurias som daterer sig til de første 50 år e.v.t. Og i Lluro (nu 
Mataró) har man fundet genstande tilhørende jødiske sagføre-
re, som dateres sig til samme tidsrum.  

Der findes også nogle få indskrifter som kan tidsættes til det 
første århundrede e.v.t., især en indskrift på en amfora, som nu 
befinder sig i Ibizas museum. 
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Vores verdensomspændende jødiske Henriques-Hinrichsen familie 
Alle danske Henriques-efterkommere er én sefardisk familie sammen  

med Mecklenburg-Hinrichsen 
Af Peter Clemens, præsentation ved fællesmødet for JGS-Danmark og JGS-Hamburg oktober 2009 

(Oversat fra engelsk af Elsebeth Paikin) 

Interesserede kan se illustrationerne i stor størrelse på vores website: 
http://www.jgs-danmark.dk/jgs-nyt.htm 

 
1. Min familie og mine aner tilbage til 1805 af den jødiske Henriques-Hinrichsen familie  
    Generation 1-5 

Min tipoldemor Henriette Hinrichsen var jødisk 
født i Schwerin/Mecklenburg og en efterkommer 
af familien Henriques, der i dag hovedsagelig 
findes i Danmark. Min bedstefar var klar over 
dette eller havde fundet ud af det i begyndelsen 
af det 20. århundrede, da han udforskede Hen-
riques-slægtens historie. Jeg fortsatte hans ar-
bejde og har nu mere end 6.000 efterkommere 
af den første Anrique eller Henriques (de Cace-
res / de Milao), som gav slægten navn.  
 
I Fig. 1 er min familie afbildet. Min kone og jeg 
har boet i Schwerin i flere år, og før det har vi 
begge havde boet i Hamburg i mange år. Denne 
historie forklarer også, hvorfor jeg er medlem af 
JGS-Hamburg. Den ældste af vores fire døtre 
hedder Sarah. 
                       Fig. 1. Forfatteren og hans efterkommere  

 
 

Fig. 2 ses mine forfædre tilbage gennem 5 
tte 

ud 

, 

I 
generationer (1-5) med min tipoldemor Henrie
født Hinrichsen i det øverste venstre hjørne. 
Dette er en kvindelinje. Jeg ser således jøde 
fra et jødisk halachisk synspunkt selv om Henri-
ettes datter, Ottilie født Josephy, blev døbt og 
konverterede til kristendommen nogle uger in-
den hendes vielse. Bortset fra hendes forældre
Henriette Hinrichsen og August Josephy, er alle 
andre i de nævnte generationer kristne, hvorfor 
jeg ud fra et kristent synspunkt er kristen. Imid-
lertid er jeg inderst inde strengt ortodoks – dvs. 
ortodoks agnostiker! 

Fig. 2. Forfatterens aner tilbage til tipoldemoderen  
           Henriette Hinrichsen (generation 1-5)          
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2. Min tipoldemor Henriette Hinrichsens aner tilbage til 1634 til Henriques-familien   
    Generation 5-9 

 

I Fig. 3 ses min tipoldemor Henriette Hinrich-
sens aner tilbage gennem 5 generationer (5-9) 
til min tip5-oldefar Michel Henriques / Hinrichsen 
som ses i det øverste venstre hjørne.             

Her ses et eksempel på fætter-kusine ægteskab 
som var almindeligt i mange såvel jødiske som 
kristne familier.  

Michel fik navnet "Michael" som er en allusion til 
Yechiael, hvilket viser at Henriques også ned-
stammer fra Yayha (se nedenfor). Både Henri-
ques og Hinrichsen betyder ”søn af Henrik”. 
Hinrichsen-familien er den ældste jødiske fami-
lie i Mecklenburg.  

in tip5-oldefar skiftede navn til Hinrichsen efter 
han flyttede fra Glückstadt til Schwerin, hvor 

ølge familiepapirerne skete dette sandsynligvis 
t oplysninger i arkiverne angiver 

rt 

 os! Og derfor vil vi også snart 

 

M

Greven af Mecklenburg havde ansat ham som 
hofjøde.  

If
i 1677, skøn
året som 1679. Senere byggede greven et sto
og imponerende slot i Schwerin.  

Dette slot ville ikke eksistere, hvis ikke vores 
forfader Michel og hans efterkommere havde 
samlet penge ind fra hele verden.  

Derfor vil min kone og jeg hævde, at slottet bur-
de overdrages til
kunne invitere alle tyske og danske slægtsfor-
skere til vores slot i Schwerin.  

Fig. 4.  Schwerin slot, som snart vil tilhøre  
            vores familie                                     
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3. Min tip5 oldefar Michel Henriques/Hinrichsens aner tilbage til 1528 og den store  
    Anrique/ Henrique de Caceres / Dias de Milao, som gav navn til Henriques-familien   
    Generation 9-12 

 

I Fig. 5  ses min tip5oldefars aner 4 generationer 
(9 -12) tilbage til min tip8oldefar Anrique/ Henri-
que de Caceres / Dias de Milao, som ses i det 
øverste venstre hjørne.                                     

I 1609 i en alder af 81 blev han brændt på bålet 
af den portugisiske inkvisition.  

Det var for at ære hans minde, at hans efter-
kommere tog efternavnet Henriques, der – som 
anført ovenfor – er et patronym.   

Jeg er overbevist om, at alle Henriques’er i 
Danmark er efterkommere efter Anrique / Henri-
que, hvilket også betyder, at alle Henriques’er er 
sefarder, og at alle Henriques’er i Danmark er 
en stor familie sammen med Hinrichsen fra 
Mecklenburg.  

 

 

 

Alvaro DINIS også kaldet Alvero / Alberto / Samuel  DENIS / DYONIS / DE NIES / DE NYES / 
YACHIA / JACHIA-EL / HYAC / HIAE 

Som det ses i Fig. 5 var Michels far gift med 
Sarah (samme navn som vores ældste datters). 

Michel’s bedstefar, Alvaro DINIS, var en af 
grundlæggerne af den jødiske begravelsesplads 
i Königsstrasse i Hamburg. 

Kun for “genealogical scientists” (seriøse 
/videnskabelige genealoger):   

A. I modsætning til nogle “officielle historier”, fx. Dansk Jødisk 
Museums, nedstammer de allerfleste danske Henriques’er fra 
Anrique / Henrique’s datter Beatriz / Abigail Henriques de Milao / 
Jahia, som var gift med Alvaro DINIS. Kun en lille del af de 
danske Henriques’er kan nedstamme fra Beatriz / Abigail’s bror 
Moses / Paolo (Paul) de Milao / Abensur / Dirichsen, der – så 
vidt jeg har kunnet erfare – aldrig blev kaldt Henriques eller 
nogensinde var i København. Således fandtes der – i modsæt-

ning til de “officielle historier” ingen Moses Henriques i Køben-
havn.  

2. Skønt historikeren og den berømte forsker i jødisk historie, 
Michael Studemund-Halévy, som er en fætter på min protestan-
tiske side, var lidt i tvivl, er det nu klart: Alvaro Dinis er far til 
R(e)uben Iachia-el (og R(e)uben Iachia-el er R(e)uben Henri-
ques). Dette underbygges af forskellige kilder:  

(a) Af den hebraiske inskription på Re’u-Ben’s gravsten i 
Glückstadt fremgår det klart, at han var bar --Iachia-Jechiel, altså 
søn af Iachia-Jechiel. (Iachia-Jechiel er synonym med Jechiel/ 
Jegiel). Der var kun en person i Glückstadt og nærmeste omegn 
med det hebraiske navn  Samuel Yachia/ Iachia, og det var 
Alvaro DINIS. Ifølge jødisk tradition identificeres en person altid 
som værende søn eller datter af en bestemt far. Dette gælder 
lige fra en persons fødsel og navngivning gennem alle ceremo-
nierne livet igennem indtil og efter en persons død på vedkom-
mendes gravsten. 
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(b) Det er præcis under dette navn, Samuel Yachia/ Iachia,  at 
Alvaro Dinis er registreret og nævnt i alle hebraiske doku-
menter og registre overalt i jødiske samfund. Det betyder, at 
han nedstammer fra det

      Begge navne som er en germaniseret form a
fars navn, nemlig Philip De-Nies, alias Shlomo Iach
Salomon Marcos. Dette fører endnu engang til den

 berømte rabbinske dynasti af Ya-
chia’er i Spanien/Portugal fra det 11. århundrede. 

) Da gravstenen ligger ned er det klart, at Re’u-Ben er af sefar-
disk herkomst, selv om han er født i Hamburg. (Ashkena-

Mordochai  på 
ar-

f Alvaro Dinis’ 
ia, alias 
 konklusi-

on, at Re’u-Ben virkelig er søn af Alvaro. 
imod

(c

ziske gravsten står op). 
(d) En anden jødisk tradition er at opkalde børn efter nære fami-

liemedlemmer. De to første sønner i en ny familie opkaldes 
efter deres to bedstefædre. Hvilket derfor er en klar indikati-
on af, at Alvaro Dinis var far til Re’u-Ben, fordi Re’uben’s før-
stefødte fik navnet Michael, som på hebraisk er et synonym 
for Jechiel, som er det samme som Iachia. 

(e) Ydermere opkaldte Re’uben sit femte barn 
hebraisk, men i de forskellige registre kaldes han også M
cus og Marx Ruben Hinrichs.  
 

(f) Et af Studemund–Halévys første argumenter  denne 
identifikation var baseret på hans manglende forståelse for 
sværdet på Re’u-Bens gravsten. Sværdet giver yderligere 
oplysninger: En gravsten rejses ikke af den afdøde, men af 
hans overlevende familiemedlemmer – fx hans børn. På 
hans søn Mordochais gravsten og hans søns Israels grav-
sten findes ikke alene sværdet men også det tyske ord: Sae-
belei skrevet med hebraiske bogstaver. Endvidere er Israels 
barnebarn registreret som Israel bar Mordochai Saebelei. 
Med andre ord, da det jødiske samfund var blevet for lille til 
at betale en anstændig løn til dets lærer, slagter og mohel 
(omskærer), var Re’u-Ben og hans efterkommere gået over 
til at fremstille sværd for det danske militær i Glückstadt. 

 

lvaro Dinis er baseret på forskning af min bedstefar, Oplysningerne om mine forfædre tilbage til A
Rudolf Ziel. Men oplysninger i de følgende kapitler om anerne i tidligere generationer er baseret  
på forskning af min fætter Manfred / Joseph  Bundheim / Ben Brith, - se næste kapitel. 

 

 

4. Min tip6 oldefar Alvaro Dinis’ aner tilbage til 1110 til den første overrabbiner i Portugal 
Ya'isch Ibn Yahya / herre over Aldeia dos Negros  
    Generation 11-24 

 
De følgende oplysninger er baseret på min 
fætter Manfred Bundheims forskning. Efter at 
være flygtet fra Tyskland ændrede hans sit 

ange, 
mange begravelsespladser og arkiver. Hele 

ISBN 3-631-37953-6. 

 Dinis’ aner tilba-
 til 
or-

over Aldeia dos 

navn til Joseph Ben Brith. Hans forskning om-
fatter meget intensive undersøgelser i m

hans forskning er publiceret i bogen: “Die 
Odyssee der HENRIQUE-Familie”, 2001, 

 
 
Fig. 6.  Min tip6oldefar Alvaro
ge gennem 14 generationer (11-24) tilbage
min tip21oldefar den første overrabbiner i P
tugal Ya'isch Ibn Yahya / herre 
Negros                                                     
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5. Min tip22oldefar Ya'isch Ibn Yahya / herre o

Generation 24-124 

ver  
til Kong David og videre tilbage til Adam og Eva. 
    

ko
det samlede resultat af min bedstefars og Jo-

90
Po
ge
mi

pro
endnu større grund til at tro på Bibelen?”. Ud fra 
et logisk synspunkt kunne jeg give ham ret.  

= Rosh Golah af Judah.  

an og Arthur F. Menton1) er enige om meget, - 
 hvilken af to brødre, der er far til 

a’isch Ibn Yayha.  

re 

Aldeia dos Negros’ aner tilbage til 3.760 f.v.t.

Ved den internationale jødiske genealogiske 
nference i Toronto i 2002 præsenterede jeg 

seph Ben Briths forskning – en jødisk families 
0-årige odysse fra den første overrabbiner i 
rtugal og til mig. Da kontaktede en fremra-
nde jødisk genealog, David Kelley mig efter 
t foredrag og sagde: ”De 900 år er uden 

mindste tvivl rigtigt. Det ser ud til, at du tror på 
de oplysninger man finder i kirke- og synagoge-

tokoller. Men synes du så ikke, at der er 

 
Så fortalte han mig, at Ya’isch Ibn Yayha siges 
at være barnebarn af David ben Zakai Exilarch 

H
kun ikke
Y
______________________________________ 

 

 

 

 

Fig. 7.  Min tip21oldefar Ya'isch Ibn Yahya/ Her
af Aldeia dos Negros’ aner gennem 69 genera-
tioner (24-92) tilbage til min tip89oldefar Kong 
David.  

(Bemærk:  Nogle af boksene opsummerer
nd én generation).     

 mere 
                                 

                                                         

e

    

1 En efterkommer af Ibn Yahya gennem den såkaldte 
”Charlap”‐gren, berømt jødisk genealog og forfatter af 
“Ancilla to Toledot CHARLAP”, 1999, ISBN 0‐9654441‐1‐2, 
vori alle kilderne til hans slægt findes 

og
Ko
No r 
3.7 . 
Hv
be
 
Ko

No

Adam og Eva er mine tip121oldeforældre!  

or 
r, Josef, så 

 måde ”fæt-
ter eller kusine” til Jesus. Mere præcist er Jesus 
min ”10th cousin 60 times removed”2. 

______________________________________ 

h

Hvis man begynder med David, søn af Zak(k)ai 
 går baglæns gennem bibelen, når man til 
ng David, ca. 1.000 f.v.t., og videre tilbage 
ah, Metusalem og endeligt Adam og Eva. Å
60 f.v.t. er år 0 eller 1 i den jødiske kalender
orledes er disse ”gamle mennesker” 
slægtet med mig? 

ng David er min tip89oldefar! 

ah er min tip112oldefar! 

Og da Kong David også er en ane til Jesus’ m
Maria og også til Jesus’ såkaldte fa
er alle Henriques-efterkommer på en

 

 

                                                            

2 På engelsk har man et meget præcist system til angivel‐
se af slægtskab. ”10th cousin 60 times removed” kan ikke 
oversættes præcist til dansk, men må betegnes som no‐
get i retning af ”grand‐grand‐grand‐ …. grand‐fætter”. 
Hvis nogen kan give en mere præcis betegnelse hører jeg 
gerne herom. 
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Fig. 8.  Min tip89oldefar Kong David’s aner gen-
nem 33 generationer (92-124) tilbage til mine 
tip121oldeforældre Adam og Eva. 
(Bemærk:  Nogle af boksene opsummerer mer
end én generation).                                      

 

e 

_____________________

Nogle slægtsforskere/genealoger elsker at
svaghed for at finde 

_____________________

 finde ber ristne en 
slægtskabsforbindelse til Karl den Store, og mange jøder håber at finde en be-

et er naturligvis pragtfuldt at kunne tælle den første overrabbiner i Portugal, Ya'isch Ibn Yahya/ Her-
dos Negros, blandt sine aner, men det er dog langt mere spændende at have Kong Da-

id som ane! 

d fra et videnskabeligt genealogisk synspunkt kan det være, at man har problemer med en bibelsk 
ne.  

______________________________________ 

ømte aner. For eksempel har mange k

rømt rabbiner blandt deres aner.  

D
re af Aldeia 
v

U
a

Men det er et meget effektivt middel til at få eventuelle slæg
man skriver:  

”Hvis du giver mig oplysninger om din gren af 
tilbage t

tninge interesseret i at samarbejde, når 

familien, vil jeg sende dig en e-mail med samtlige aner 
il Adam og Eva via Kong David – hvis du ønsker det”.  

redeIkke overraskende viser alle sig at være interesse

_______________________________________________________________________________ 

6. Efterkommere af Anrique/Henrique De Caceres/ Dias de Milao (1528-1609), som gav slæg-
ten navn. 

I dag kender jeg 6.415 efterkommere af Anrique/Henrique, som alle bærer navnet Henriques.  

I det følgende viser jeg kun enkelte efterkommerlinjer, for der er hundredvis verden over:  
Vesteuropa, Israel, Nord- og Sydamerika, Sydafrika,

til mig –

 Australien.  

 se ovenfor. a) Linene fra Anrique/Henrique (1528-1609) 
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b) Fra Anrique/Henrique til min fætter Henriques-Yahya forskeren Joseph Ben Brith: 

 

c) Fra Anrique/Henrique til min fætter, efter hvem Hinrichsen Strasse i Hamburg er opkaldt: 
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d) Fra Anrique/Henrique til min fætter rabbiner David Simonsen, i mange år en central skikkelse i det 
jødiske samfund I København: 

 

e) Fra Anrique/Henrique til min fætter Harald Bing, “Bing & Grøndahl”.(Jeg er sikker på, at enhver 
Henriques efterkommer udelukkende bruger porcelæn fra dette firma!): 

 

- og dermed også til min fætter, den fremtrædende danske jødiske historiker Erik Henriques Bing, 
idet Eriks tipoldefar var bror til Harald Jacobs far: 

  13



Nr. 1 – Vol. 7 – Februar 2010 

g) Fra Anrique/Henrique til min fætter den berømte maler Salomon Henriques: 

 

h) Fra til min kusine Anja Nathan, som jeg mødte ved mødet mellem JGS-Hamburg og JGS-
Danmark i København i oktober 2009: 
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da jeg var I Køben-
havn til mødet i oktober 2009: 
i) Fra Anrique/Henrique til min fætter Kristian Hvidt, som jeg tilfældigvis mødte, 

 

 

7. En smuk gave til ethvert Henriques-efterkommers hjem 

Alle Henriques-efterkommere er meget velkomne til at kontakte mig pr. e-mail. Jeg kan sende – gra-
tis siden vi er fætre og kusiner! – en direkte linje fra Adam og Eva over Kong David og den første 
overrabbiner af Portugal til hver enkelt. 

Lad mig venligst vide, om der ønskes et horisontalt format (fx til at hænge op på væggene rundt i et 
værelse) eller et vertikalt format (fx til at hænge ned langs en trappe fra 2. eller 3. sal). 

8. Afslutning  

Jeg håber, at alle mine Henriques-fætre og – kusiner deler min opfattelse af at livet – og i endnu hø-
jere grad vores fascinerende hobby – slægtsforskning – er både underfundig, humoristisk og sjov! 

 

Jeg vil sætte stor pris på ethvert forslag eller rettelse til mine oplysninger.  

Shalom! 

Peter Clemens, Prof. dr. med., Børnelæge og genealog,  
e-mail: dr.clemenspc[a]p4ALL.de  
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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. 

 

 
Lokalelejen på Danasvej er pr. 1. januar steget voldsomt.  
Vi beklager, at vi derfor ser os tvunget til at hæve deltagergebyret  
fra 20 til 30 kr. for medlemmer og fra 40 til 60 kr. for gæster.  
Deltagergebyr vil blive drøftet på generalforsamlingen 22. april. 

 

Tirsdag  
9. mar. 2010 

 19:30 

Familierne Ritz fra Kovno, Litauen, og  
Feinberg fra Kaliszområdet i Polen 

Jan Thomsen beretter om sin forskning i familien Ritz fra Kovno, Litauen, og Feinberg fra 
Kaliszområdet i Polen.  

En spændende beretning om en families vandringer: Udvandring til London (2 børn født), 
videre til Sverige (1 barn født og hustruen indlagt på sindssygehospital, hvor 
hun senere døde), … manden og børnene videre til Danmark, derpå drog manden videre 
til USA – mens børnene blev tilbage i Danmark fordi … (mere skal ikke røbes her), … 
Manden gifter sig igen i USA (bigami) hvor han får tre børn.  

Vi vil efter Jan Thomsens beretning forsøge at hjælpe ham med flere oplysninger fx  
via internettet, så aftenen slutter dermed med demonstration af forskellige  
hjælpemidler på internettet eller vore databaser. 

Sted: Foredragssalen, Danasvej 30 B, Frederiksberg.  
Tilmelding nødvendig til jgs-danmark@jgs-danmark.dk eller tlf. 20 95 29 49 
Deltagergebyr: Medlemmer 30 kr. - Gæster 60 kr. 

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: 

30. maj 2010 Byvandring i det jødiske København 
Merete Christensen vil guide os gennem det jødiske København. 

Yderligere oplysninger på http://www.jgs-danmark.dk/m-program.htm og i næste nummer 
af JGS-NYT. 

30. maj 2010 

 
Åbningstider i Josef Fischer Biblioteket 
Interesserede ringe/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 til biblioteket fra: 
Erik Henriques Bing: Erik Henriques Bing: Halleluja # 1-4 
Rabbiner Jonathan R. Plaut:  
Elizabeth S. Plaut: “The Guggenheim/Wormser Family: A Genealogical 300 Year Memoir” 
og Elizabeth S. Plaut: “The Gumprichs of Munster/Westphalia: A Tale of Four Continents” 

http://www.jgs-danmark.dk/m-program.htm
mailto:merete.naesbye@christensen.mail.dk
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Andre møder af interesse 

 
http://www.jewishculture.dk/ 

 
9. marts 

2010-02-11 kl. 
19:30 

i 
Den  

Sorte  
Diamant 

 

 

    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 
 

 

 

 

 

Der er endnu mange, der ikke har betalt kontingent for 2010.  

Indbetaling skulle være sket 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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Af Elsebeth Paikin 

Yael Hersonskis nye dokumentafilm: “A Film Unfinished” 
 

 
For nyligt blev en ny dokumentarfilm, "A Film 
Unfinished" vist på Sundance Film Festival. 
Ikke en munter film …  

Kun få måneder før nazisterne deporterede 
flere end 300,000 beboere af Waszawa ghet-
toen til deres død i Treblinka sendtes soldater 
med filmoptagere ind i ghettoen for at filme 
jøderne, der dag for dag levede i største fare 
inden for ghettoens mure. Efter 30 dages 
filmoptagelse i maj 1942 pakkede soldaterne 
deres grej sammen og forlod ghettoen. 

Deres 62 minutters filmoptagelser ville aldrig 
blive færdiggjort og der er intet lydspor til dem. 
Historien om disse optagelser – nazi 
propaganda, som ofte er blevet brugt til at 
illustrere livet i ghettoen – er emnet for Yael 
Hersonskis nye dokumentarfilm, “A Film 
Unfinished”.  

Før dokumentarfilmens verdenspremiére den 
25. januar på Sundance Film Festival, talte 
Hersonski, som er 33 år gammel og bor i Tel 
Aviv, med “Forward”s Gabrielle Birkner om 
hvad der foregik bag kameraet, nazisternes 
optagethed af film og hendes egen personlige 
forbindelse med Holocaust. 

Interviewet i ”Forward” kan læses på: 

http://www.forward.com/articles/122760/ 

 

 
Et interview  med  Yael Hersonski i anledning af filmen 
Oversat fra engelsk fra websitet: http://www.belfilms.co.il/CurrentFilmsDetails.asp?id=8&path=current 

 

”Tusindvis af propaganda fotografier og film 
optaget af nazisterne, viser ghettoerne, 
deportationerne og andre aspekter af 
folkemordet, og de er blevet samlet i store 
arkiver, der har evalueret dem og derefter 
gemt dem væk til senere brug.  

Men de fleste historikere, museumsfolk og 
filmskabere bruger kun disse materialer som 
illustrationer af de beretninger, de allerede har 
indsamlet fra vidner eller fra skriftlige 
dokumenter.  

Få er bevidste om den kyniske måde, disse 
film og billeder blev taget, og om deres sande  
- men ufattelige - vidnedsbyrd. 

For grundigt at undersøge de snørklede 
forhold mellem sandhed – dokumentation - 
hukommelse, har jeg valgt at fokusere på  
en af de længste og mest kunstlede film  
skabt af nazisterne som propaganda optaget 
inde i ghettoen i Warszawa.  

Den blev filmet i foråret 1942, kort før den 
store deportation, men filmen er aldrig vist 
offentligt. Ingen dokumenter er blevet fundet, 
der kan afsløre, hvem der udtænkte og 
påbegyndte denne film, der kun har overlevet i 
råklippet form, og hvorfor den aldrig blev 
fuldført. 

Ironisk nok, kommer næsten alle de oplysnin-
ger, vi er i stand til at indsamle om tilblivelsen 
af dette store projekt, fra ofrene. Optagelserne 
var en så væsentlig begivenhed i ghettoen, at 
næsten alle jødiske dagbøger, der blev skrevet 
dér på det tidspunkt, omtaler filmopta-gelserne 
i detaljer. Når man læser disse dagbøger og 
lytter til de få overlevende, der husker de dage, 
der blev filmet i ghettoen, åbenbares det, at 
næsten hvert eneste billede, det være sig af 
rædsel, elendighed eller luksus, var 
ondskabsfuldt iscenesat og indøvet! - 
Nazisterne brugte ghettoen som kulisser og 
udnyttede de stakkels beboere i ghettoen som 
aktører og de rådnende lig som rekvisitter. 

http://www.forward.com/articles/122760/
http://www.belfilms.co.il/CurrentFilmsDetails.asp?id=8&path=current
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Denne konfrontation mellem filmens scener og 
de gruopvækkende "bag kulisserne"- vidneud-
sagn, sætter et stort spørgsmålstegn ved ud-
sagnet af disse arkivbilleder/-film, som utvety-
dige afspejlinger af virkeligheden, og vi vil ikke 
længere kunne have  tillid til det vi ser, det 
fotografiske billede, og den måde, vi mener at 
kende vores historie.” 
 
Det er en grum film, men for dem, der har  
haft familie eller venner i Warszawa-ghettoen, 
tror jeg, at den er af betydning.  

Yael  Hersonski siger i interviewet til Forward”:  
 
”Min mormor var i Warszawa-ghettoen, hun 
var kun 19 år gammel … så jeg ledte efter 
hende i filmen … Selv om jeg ikke fandt 
hende, tænkte jeg hele tiden på, at hun måske 
havde stået på den anden side af gaden … det 
gav mig styrke til at fortsætte arbejdet med at 
se billede efter billede…”.  
 
Måske får vi mulighed for at se den her i 
Danmark? 

 

På YouTube kan man se et 8 minutters uddrag af filmen, som der har fået navnet “Den forsvundne 
filmrulle ("The Missing Reel"): 
http://www.youtube.com/watch?v=yn0FAORk6d4 

Nedenfor er nogle billeder fra filmen: 

   

  

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yn0FAORk6d4
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Nedenstående er udpluk kopieret fra konferencens website -  

yderligere oplysninger, tilmelding til nyhedsbrev, programmer, tilmelding og meget, meget mere på: http://www.jgsla2010.com/ 
 

Program Overview 

The 30th IAJGS International Conference on Jewish 
Genealogy will present five and half days of 
informative programs and scholarly lectures for both 
beginner and experienced genealogists. Whether 
you can trace your fa-mily to the 17th century or are 
not sure where your grandparents were born, there 
will be ses-sions and resources to help in your 
quest.  We will also offer a Jewish film festival, 
computer classes, artistic workshops, musical 
perfor-mances and panel discussions to enlighten 
and entertain.  Networking and shared-learning 
opportunities will abound and attendees will have 
direct access to experts in breakfast, lunches and 
special receptions.  Even Jewish Genealogical 
Game Show Night will return! 

Specific program information will be forthcoming soon! 

Film Festival 

 
“Filmmakers are notoriously dissatisfied people. 
Their quest depends on the fact that not every story 
worth paying attention to has been told. So they set 
out like Don Quixote with their shining armor and a 
camera in hand. And they narrate. The plethora of 
these narratives is showcased in Jewish film 
festivals. Inquisitiveness is at the heart of their 
mission.”                       Professor Ilan Stavans 

Join us at this year’s film festival where we will 
screen over 40 educational, entertaining and 
enlightening films representing the Jewish religious, 
historical and cultural experience from ancient times 
to the present day. Films will include documentaries 
with genealogical and sociological themes, first-
person narratives and memoirs, theatrical films, 
classic silent films, and those reflecting the Jewish 
artistic experience, including Yiddish theatre, 
klezmer music, and borscht-belt comedy. There will 
be portraits of Holocaust heroism, vanished shtetls,  

DNA technology, analysis of Nazi-era looted art 
investigations, and family dynamics, showing the 
challenges, risks and rewards of the self-discovery 
that comes with being a genealogist. 

Filmmakers will be on hand at many screenings to 
introduce their films and discuss them afterwards. 
Details and schedule will be posted over the next 
few months. 

If you have suggestions, submissions or questions 
about the film festival, or would like to sponsor a 
film or filmmaker, please contact the festival 
coordinator: Pamela Weisberger at: FilmFestival 
{at} jgsla2010(.)com. 

 

 
CONFERENCE HIGHLIGHTS 

* More than 130 speakers and over 250 programs! 
* An onsite Jewish genealogical library, with professional  
  translators, yizkor books, LDS microfilms, and more 
* Holocaust research resources, including books and videos 
  from the Museum of Tolerance and the Shoah Foundation 
* Day trips to Los Angeles’ historic Jewish neighborhoods and 
  cemeteries, with tours of Boyle Heights and the Breed Street 
  Shul 
* Lectures on using DNA and genetic genealogy to trace your 
  family story 
* A focus on the entertainment community, with a Jewish 
  genealogy film festival and new programs on Yiddish theatre, 
  klezmer music, vaudeville, and of course Hollywood! 
* Lectures on the history of Jewish Los Angeles and pioneer 
  Jews 
* New beginner genealogist programs for both the 
  Converso/B’nai Anousim and the Persian Jewish communities 
* …and much more! 
 
(…hvor ville jeg ønske, at jeg igen – for 5 gang - kunne deltage i 
endnu en konference! Det er en fantastisk oplevelse: Spændende og 
meget, meget lærerigt – både hvad angår jødisk historie, genealogi og 
meget meret. Man får venner og kolleger verden over, og måske 
støder man også tilfældigt ind i en fjern slægtning … eller én der 
kender en fjern ukendt slægtning …                                               EP)     

http://www.jgsla2010.com/
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