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Sefardisk og/eller Ashkenazisk
Af Elsebeth Paikin
Sefarder

Maimonides • Isaac Abrabanel • Baruch Spinoza • David Nieto •
Daniel Mendoza • David Ricardo • Moses Montefiore • Benjamin
Disraeli • Sabato Morais • Emma Lazarus • Benjamin Cardozo •
David de Sola Pool • Basil Henriques • Pierre Mendès-France •
Sam Costa • Jacques Derrida • Sílvio Santos • Hank Azaria

Mange tror, at enten er man af sefardisk slægt
eller af ashkenazisk – og derfor mener de fleste,
at sefardisk historie og slægtsforskning ikke er
relevant for danske jøder … jo, jo, sandt nok var
de første jøder, der kom til Danmark naturligvis
sefarder (eller som de blev kaldt: portugi-siske
jøder), men det er jo længe siden … Det er jo
de ashkenaziske jøder, der er aner til de danske
jøder.

Ashkenaziske jøder

Det er én af de mange myter (jeg har tidligere
nævnt flere andre), som man ikke skal tro på!

Nu er der en forskel på om man taler om de religiøse traditioner eller slægtsforskning! Der er store forskelle i de religiøse traditioner. Men det er jo kulturelt betinget
alt efter hvor man boede eller andre grunde. Men genealogisk er det en anden sag!
Sefard kommer fra Sepharad (Hebraisk: )ספרד, som er et stednavn nævnt i bibelen, men ukendt beliggenhed, men menes at være Den Iberiske Halvø. Deraf betegnelsen ”sefarder” for spanske og portugisiske jøder.
Da jøderne blev udvist fra Spanien og senere Portugal, bosatte de sig bl.a. i Tyrkiet, Balkan, Nordafrika, Italien, Sydfrankrig, Nord- og Sydamerika, Philipinerne,
Brasilien, De Vestindiske Øer, Jamaica, Tyskland, Østrig, Ungarn, England, Holland og Danmark.

Rashi • Moses Isserles • Vilna Gaon • Heinrich
Heine • Sigmund FreudEliezer Ben-Yehuda •
Theodore Herzl • Gustav Mahler • Albert
Einstein • Emmy Noether • Lise Meitner •
Franz Kafka • Golda Meir • George Gershwin •
John von Neumann • Leonard Bernstein •
Anne Frank

Ethvert sted med en havn eller en sejlbar flod var interessant for dem. Alt efter forholdene (forfølgelser,
økonomiske sanktioner, o.l.) flyttede de ofte videre til andre lande. Der findes overleveringer blandt tyske
og østeuropæiske (altså ashkenaziske) jøder om sefardiske aner. Men der findes ingen eller kun meget få
kilder, der kan bevise eller modbevise det. Navneforskningen viser imidlertid, at nogle sefardiske fornavne
genfindes blandt ashkenaziske jøder. Traditioner er en anden mulig indikation på at slægten har sefardiske
rødder. Ny forskning har vist, at sefardiske jøder immigrerede til Østeuropa i langt større antal end hidtil
antaget, ligesom DNA-tests også har vist slægtskab mellem ashkenaziske og sefardiske jøder. Alt dette
synes at bekræfte de mange historier i østeuropæiske familier om sefardiske aner. Derfor er der er nu
oprettet et ”IberianAshkenaz DNA” projekt under FamilyTreeDNA:

http://www.familytreedna.com/public/IberianSurnamesofAshkenaz/default.aspx
med det formål at finde ud af, hvor mange ashkenaziske familier, der egentlig har sefardiske rødder.
Derfor bliver det også spændende at høre

David Berdugos foredrag den 23. november
Se nærmere under mødeprogrammet side 12.
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Referat af generalforsamling i
Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark
22. april 1010 i Ny Kongensgade 6
1. Valg af dirigent
Formanden Elsebeth Paikin bød velkommen. Som dirigent valgtes Merete Carstens,
der takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav
ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
Formanden henviste til den omdelte årsberetning (se side 4) og knyttede et par ekstra kommentarer til denne.
Medlemstallet var ved tidspunktet for indkaldelsen på 59 personer. I mellemtiden var der indgået så mange
betalinger, at det var oppe på 72. Faldet fra sidste år skyldes formentlig, at mange gamle nedprioriterer de
mange medlemskaber, ikke mindst under finanskrisen, og at flere bor i Jylland og udlandet/Israel og ikke kan
komme til møderne. Selskabet kan ikke invitere personer, der skal have større honorarer og rejseudgifter
betalt. Ved møderne i 2009 har der været 10 – 42 personer til stede, et gennemsnit på 22. Sofie Bak trak godt.
Gæster betaler jo heldigvis pænt!
Formanden udbad sig forslag til møder: ”Vi er gode, men udtørrede”!
Mødelokale: Fra 1.januar blev Danasvej 3 gange så dyrt i leje. Vi har sommetider brug for internetprojektor.
Ellers kan Ny Kongensgade og Danasvej, lokale 1 stadig bruges.
JGS-NYT kommer med 4 numre pr år. Skriv til os!
Vor website besøges flittigt, specielt Merete Carstens bibliografi. EP nævnte de stigende portopriser for dem,
der får JGS-NYT tilsendt.
Samarbejde med andre foreninger: Der har været samarbejde med Europæisk Jødisk Kulturdag og
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn. Vi er med i Dansk Historisk Fællesråd. Yad Vashem-projektet
fra 2005 gav ingen henvendelser i 2009.
Diverse:
EP omtalte ScandinavianSIGs DNA-projekt. - EP henviste til Josef Fischer Biblioteket. Brug det efter aftale!
Fortæl om vort selskab ude i byen. - Formandens beretning godkendtes. - Der udspandt sig efter formandens
beretning en livlig debat om brug og udbytte af forskellige DNA- projekter.
3. Fremlæggelse af årsrapport af det forløbne regnskabsår 2009 til godkendelse
Kassereren Allan Falk fremlagde årsrapporten for 2009. Der havde som nævnt været færre betalende
medlemmer. Arrangementet med JGS-Hamburg var som bekendt meget vellykket, men også dyrt. Det gav et
underskud på 4000 kr. Dette taler for at finde andre lokaler, at medlemmer, der får tilsendt JGS-NYT ikke
alene skal betale for porto, men også tryk-udgifter. Der er underskud på årets regnskab, men status er, at vi
besidder 4.300 kr. det kalder nok på en lidt lav profil! Regnskabet godkendtes. Revisorpåtegning var til stede.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 2010
Allan Falk fremlagde budget for 2010, som godkendtes.
5. Beslutning om kontingentets størrelse for det kommende år
Forslag om uændret kontingent (enkeltpersoner 100 kr., par 150 kr., studerende 50 kr.) blev vedtaget.
6. Forslag - Der var ikke fremkommet forslag.
7. Valg af formand og 3 medlemmer til bestyrelsen (for 2 år)
a. Valg af formand. EP genopstillede og valgtes med akklamation.
b. Merete Christensen og Henry Nachmann genopstillede og genvalgtes. Lis Ekner og Olly Ritterband
opstillede og valgtes. Allan Falk og Max Gritzman var ikke på valg.
8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Jette Lohmann indvalgtes og Eleonora Lewandowski blev genvalgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant Michael Blegvad og Christian Kampen genopstillede og genvalgtes som
henholdsvis revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt Under eventuelt drøftedes mulige løsninger på lokaleproblemerne.
Generalforsamlingen afsluttedes, og dirigenten takkede for god ro og orden. Der var i alt 17 personer til stede
inklusive bestyrelsen.
Referent Merete N. Christensen

3

JGS-Danmarks årsberetning for året 2009

Side

1

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

1. Medlemstal
I 2004 og 2005 havde selskabet
I 2006
I 2007
I 2008
I 2009

64 medlemmer
77 medlemmer
103 medlemmer
94 medlemmer
59 medlemmer

- en stigning på 13
- en stigning på 26
- en nedgang på 9
- en nedgang på 35

Det er en voldsom nedgang i medlemstallet siden sidste år – ca. 1/3 af medlemmerne har ikke betalt
kontingent i år. Vi sender nu en påmindelse til dem, der endnu ikke har betalt for 2010. Men vi har
også fået 4 nye medlemmer. Vi ville meget gerne kende grunden til disse mange udmeldelser.

2. Møder
Mødeaktiviteten fortsatte i 2009, hvor der blev afholdt 10 arrangementer:
Antal deltagere:
20-01-2009
Historien om og udforskningen af jøderne
i de danske provinsbyer
19
17-02-2009
Indvielse af Josef Fischer Biblioteket
28
17-03-2009
Lyuban og Slutzk i Belarus – og familierne Kronik,
Kustanovich
10
27-05-2009
Mors hemmelighed - På sporet af en jødisk
indvandrerhistorie
29
11-06-2009
Jan Beer fra Australien fortalte om sin forskning
12
12-07-2009
Udflugt til Sydfyn
01-09-2009
Jan Katlev fortæller om sin jødiske families genealogi
og sociologi
24
11-11-2009
David Berdugo om jøderne i Marokko og hans familie
13
17-19 okt. 2009
Fællesmøde JGS-Hamborg & JGS Danmark
23
08-12-2009
Sofie Bak
42
Antallet af deltagere ved JGS-møderne varierede fra 10 til 42 med et gennemsnit på ca. 22.
JGS-Danmark havde i 2009 ingen stand på WIZO-bazaren fordi placeringen igen i år ville være dårlig,
og vi vurderede derfor, at det ikke var umagen og udgifterne værd.
Vi modtager meget gerne forslag om og ønsker til møder!

3. JGS-NYT
Vores medlemsblad JGS-NYT udkom som sædvanligt med 4 numre i 2009 med henholdsvis 20, 20,
22 og 20 sider. Indholdet i 2009 kan ses på sidste side i nr. 4, 2009.
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Som tidligere nævnt er en vigtig del af JGS-NYT at være kontakt mellem medlemmerne og hjælp fra
medlem til medlem i rubrikken: ”Skriv til JGS-NYT”, som ville gøre det muligt for medlemmerne at
finde sammen om fælles forskningsinteresser (navne eller områder), for derved at kunne hjælpe og
inspirere hinanden. Det ville især være af betydning for dem, der bor langt væk fra København.
Desværre er det åbenbart ikke et tilbud, medlemmerne bruger… De kontakter mellem slægtninge,
som er sket i årets løb er sket med Allan Falk som mellemmand.
Jeg gentager derfor fra de tidligere år: Vi vil være meget glade for at modtage artikler eller notitser
samt enhver form for feedback på JGS-NYT – kritik, forslag, etc.

4. Website
Vores website bliver brugt flittigt og blev besøgt af knapt 2.000, og i alt knapt 21.000 ”hits”.
Nedenstående graf viser aktiviteten:

1. kolonne: Unikke besøgende
2. kolonne: Antal besøg
3. kolonne: Sider besøgt
4. kolonne: Hits
5. kolonne: Båndbredde
De besøgende kom som det kunne forventes hovedsageligt fra Danmark, men også fra andre lande
som det kan ses nedenfor:

De hyppigst besøgte sider er naturligvis forsiden, derefter ”Mødeprogrammet”,”Selskabet”, ”Links”,
”Yad Vashem”, ”Bibliografien”, og ”JGS-NYT Indhold”.
De fleste har fundet frem til os via Google, andre har fundet os via links på fx JewishGen, Scandinavia
SIG, Mosaiske.dk, og International Association of Jewish Genealogical Societies website.

5. Samarbejde:
A. Danmark og Skandinavien:
a) Europæisk Jødisk Kulturdag & Danmarkloge
Vi har nogle år deltaget i arrangementet af Europæisk Jødisk Kulturdag sammen med
Danmarkloge, i 2009 var emnet ”Celebration and Tradition” om jødiske traditioner – en
berigende dag på Langeliniepavillionen.
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b) Danske og skandinaviske slægtshistoriske foreninger
Vi samarbejder fortsat med Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistorie og DIS-Danmark. Vi håber fremover fortsat vil kunne muliggøre
flere spændende generelt slægtshistoriske arrangementer, som ellers ville være for
bekostelige for en enkelt forening.
Dansk Historisk Fællesråd
Vi er medlem af Dansk Historisk Fællesråd www.historie-online.dk har et interessant
historie-website, som varmt kan anbefales.
På http://www.historie-online.dk/special/aktiv/slaeforsk.htm er der en god og kortfattet oversigt
for begyndere i slægtsforskning.

B. Internationalt:
a) IAJGS
Derudover er vi medlem af paraplyforeningen for jødisk genealogiske selskaber: International
Association of Jewish Genealogy (IAJGS), hvilket betyder samarbejde med de fleste andre
Jødisk Genealogiske Selskaber i verden.
b) Andre JGS'er
i. Udover det generelle samarbejde med andre JGSer via IAJGS, har vi som bekendt
etableret et godt samarbejde med JGS-Hamburg. Samarbejdet har medført udveksling
af oplysninger og databaser, og ikke mindst kontakt mellem personer med fælles aner. I
efteråret fortsatte traditionen med et fællesmøde mellem JGS-Hamborg og JGSDanmark med et møde her i København – igen et meget succesrigt møde. Til oktober
mødes vi igen – denne gang i Hamborg lørdag den 16. – mandag den 18. oktober 2010.
(Yderligere oplysninger i JGS-NYT).
ii. Samarbejdet med JGS-Sverige har været etableret længe, men er mest på udveksling
af forespørgsler, oplysninger og erfaringer.
iii. Vi har tidsskriftsudveksling med mange andre JGSer – de fleste fra USA, hvor der er
flest JGSer, men også fra Argentina, Australien, Canada, England, Letland og Sverige.
Hvis udenlandske forskere i JGS-NYT finder omtale af navne eller steder (selv om de
ikke forstår dansk, kan de jo godt genkende slægtsnavne og stednavne), som har deres
interesse, tilbyder vi at sende yderligere oplysninger (evt. den danske forskers e-mail
eller postadresse) eller evt. oversættelse eller engelsk resumé af artiklen i JGS-NYT.
Ligeledes har redaktøren af tidsskriftet AVOTAYNU (der udkommer 4 gange årligt)
anmodet om resumé af indholdet af JGS-NYT.
Dette betyder, at man ved at skrive i JGS-NYT om sin forskning, får mulighed for at
komme i kontakt med andre, der forsker i samme navne og/eller områder, - i heldigste
tilfælde kan man måske finde fjerne slægtninge, som man kan samarbejde med. Derfor
kan det være en ny mulighed for at finde fjerne slægtninge eller få nye oplysninger, hvis
man skriver om sin forskning/slægt i JGS-NYT.
c) Yad Vashem
I 2009 er der ikke kommet flere henvendelser til JGS-Danmark i forbindelse med vores
samarbejde med Yad Vashem om ”Names Recovery Campaign”. Men kampagnen fortsætter,
hvis der kommer nye henvendelser.
d) JewishGen og JewishGens Scandinavia Special Interest Group (SIG)
Vores tætte samarbejde med JewishGen fortsætter naturligvis:
i.

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

ii.

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

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

iv.

Scandinavia SIG DNA Project
Det nyeste projekt er Scandinavia SIG DNA Project, som blev startet i april 2008. Man
skal huske også at melde sig til eventuelle andre projekter, fx projekter for de
områder, hvor ens forfædre levede.
Formålet er:
¾ At finde hidtil ukendte familierelationer mellem forskellige slægtsnavne inden
for SIGens geografiske grænser: Skandinavien (Finland, Norge, Sverige og
Danmark herunder også de tidligere danske besiddelser: Slesvig-Holstein,
Guinea (på Guldkysten), Tranquebar, De Dansk Vestindiske øer, Færøerne,
Island og Grønland.)
¾ At bidrage til studiet af jødisk migrationsmønstre gennem øget jødisk
deltagelse i DNA testning.
¾ At studere udbredelsen af Y-DNA/mtDNA haplogrupper af jødiske familier
som har boet inden for SIGens geografiske grænser (se ovenfor).
¾ Udbrede kendskabet til genetisk genealogi blandt jødiske slægtsforskere og
deres familier til geografiske DNA projekter.
Hvis man ved, at anerne kommer fra et andet land – fx Hviderusland eller Letland vil
det være disse DNA projekter, man skal tilmelde sig. Men man kan naturligvis tilmelde
sig flere forskellige DNA-projekter – både efternavns projekter og geografiske
projekter.

v.

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

5

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

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

c) Inspiration, ønsker, kritik, forslag – og frivillige hjælpere søges
Gentaget fra tidligere års beretninger – men stadig af største betydning:
Hjælp os med at gøre JGS-Danmark bedre… En bestyrelse kan ikke arbejde optimalt uden
hjælp fra medlemmerne i form af inspiration, ønsker, evaluering, forslag, kritik … og naturligvis
frivillige hjælpere.
Vi vil også være glade, hvis der er medlemmer, der har oplevet noget spændende eller sjovt i
forbindelse med slægtsforskningen, som vil fortælle herom – enten ved et møde eller i en
artikel til JGS-NYT.
d) Udbredelse af kendskabet til JGS-Danmark og hvervning af medlemmer
Som nævnt ovenfor håber vi på et fortsat stigende medlemstal, blandt andet så vi får midler til
at føre nogle af vores planer ud i livet. Vi beder derfor om, at I fortæller om JGS-Danmark til
venner og bekendte, så flere får kendskab til – og lyst til at melde sig ind i vores selskab.

Elsebeth Paikin
Formand
April 2010
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Siden sidst:
Arrangementer i Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark i 2009/10
Af Merete N. Christensen
David Berdugo fortæller om sin slægt fra Marokko
Danmark. Der var sefarder i København fra
Allerede på Europæisk Jødisk Kulturdag i sepbegyndelsen af den jødiske indvandring, og
tember 2009 oplevede jeg David Berdugo
der er kommet flere – navnlig i nyere tid,
fortælle om sin familie, der kommer fra
sommetider via Israel. Når vi på vore møder
Marokko. Jeg tænkte straks: Det måtte vi høre
med JGS-Hamburg berører dette, viser det sig
mere om i JGS-Danmark.
ofte, at der er masser af fælles rødder tilbage i
David Berdugo fortalte spændende og
Spanien. På Møllegade ligger en DeMeza, en
engageret om livet i Marokko, om forholdet til
Meldola, en Henriques, en Texiere og mange
den ikke-jødiske omverden, om rejsen videre
flere.
ud i verden. Foredraget blev krydret med
David Berdugo minder os om, at mange
mange fine billeder. Vi fik indblik i et stamtræ
danske jøder har rod i det sefardiske i
med mange rabbinere fra langt tilbage i
Spanien, Nordafrika og mange flere steder. Vi
Sefarad (Spanien).
ser frem til at høre mere herom – af David
Vi har måske forsømt i al beskæftigelse med
Berdugo selv og andre.
dansk jødisk historie at omtale de ganske vist
få, men dog lige så vigtige, sefardiske spor i
______________________________________________________________________________
Sofie Lene Bak fortæller om sit projekt om danske jøders krigsoplevelser

Lad mig sige det straks: Jeg har hørt Sofie
flere gange om projektet, men det har aldrig
været en gentagelse. Jeg kommer hver gang
ud med nye oplysninger. Sofie har fundet – tit
med hjælp fra andre – fantastisk meget nyt om
tiden under 2. Verdenskrig for de danske
jøders vedkommende.

Et særligt emne er ”de gemte børn”, dem der
var under jorden i Danmark. Der har været
nævnt tal mellem nogle få og over 100. Da
Politiken bragte ”Toves historie”, fik Sofie 137
henvendelser om børn på mellem to uger og
18 år. Mange var under 6 år.
Der var mange gribende aspekter at forholde
sig til. Hvem ville gerne beholde plejebørnene
efter krigen? Hvem ville ikke tilbage til de
rigtige forældre? Var der sket missionsforsøg?
Talte man overhovedet om det efter krigen?
Jo, der var mange ting at tænke over. Et
fantastisk emne, en dybt engageret forsker. Vi
venter med spænding på offentliggørelsen af
rapporten til efteråret.

Sofie fortalte om kilderne til arbejdet. Meget er
blevet overset ved tidligere lejligheder, fordi
fokus har været et andet. F.eks. har der i en
lang periode været mest fokus på gerningsmænd og redderne, ikke så meget på ”ofrene”,
som for det meste skildredes meget passivt.
Billedet er efter Sofies undersøgelser meget
mere nuanceret.

_____________________________________________________________________________
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Gitte Bergendorff Høstbo om de mange ting, man kan finde i politiets arkiver
Í ”Fræk lometyv Jochwett Frenkel, David Hertzbergs hustru, født 1845 i Zwolin,
Polen, 19 aar gl. i 1864. Har med sin Mand besøgt de fleste af Europas større
hovedstæder, nemlig Paris, London, Berlin, Hamborg, m.fl. og blev anholdt paa vejen
til Stockholm på Foranledning af Kjøbenhavns Politi, da hun under et Ophold paa
vejen heri Staden havde gjort sig skyldig i en stor Mængde Lommetyverier, mest i det
Kongl. Theater”.

CD’er med fotos og oplysninger om forskellige
personer. Gitte fortalte med mange
humoristiske indslag – trods det alvorlige emne
– om de mange oplysninger, der ligger i
politihistoriske arkiver om alt fra småtyve og
prostituerede til mordere. Hun havde udvalgt
en række cases, som havde relation til det
jødiske. Foredraget var krydret med billeder. Vi
kunne se, at mulighederne var mange.

Gitte Bergendorff Høstbo er udover at være
en aktiv og erfaren slægtsforsker, formand
for Sammenslutningen af Slægtshistoriske
Foreninger og medlem af bestyrelsen i
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
og redaktør af foreningens medlemsblad:
”Slægt og Stavn”. Gitte har de senere år
gennem Peter Wodskou gennemgået de
politihistoriske arkiver og udgivet en serie

Foreløbig er der udgivet følgende CD’er
som kan købes hos Genealogisk Forlag http://www.danbbs.dk/~janhb/genealogiskforlag.htm:
Fotografiportrætter fra
Københavns Politi af
kvindelige forbrydere
fra perioden 18941896 og 1905-1907

Fotografiportrætter af
Udenlandske udviste
forbrydere. Svenske
og norske samt
Nihilister 1888-1903

Fotografiportrætter af
offentlige og andre
løsagtige
fruentimmere

I pausen var der mulighed for at købe CD’erne samt en mængde
bøger, håndlavede anetavler, m.v. – og der var trængsel omkring
bordet, for der var mange rigtig gode tilbud. Og det tog sin tid inden
mødet kunne fortsætte…
Gitte fortalte tillige om et spændende projekt: ”#dinhistorie –
Slægtsforskning i Rundetaarn” http://dinhistorie.rundetaarn.dk/
en udstilling på Rundetårn i Golden Days´ regi: (se side 15)
______________________________________________________________________________
Jan Thomsen fortalte om
familierne Ritz fra Kovno, Litauen, og Feinberg fra Kaliszområdet i Polen
Jan Thomsen viste os ved hjælp af power-point
præsentation, hvor langt han allerede var kommet med
sine studier og efterlyste oplysninger om forskellige
familier (Rosen/Raisen, Reitz, Ritz,Rietz og Ritch) og
Feinberg. (Foto til venstre er af Feinberg-familien).
Og det var et flot stykke arbejde!
Jan Thomsen har fundet en spændende historie 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 rejste videre til Danmark, senere drog manden
videre til USA – mens børnene blev tilbage i Danmark og manden gifter sig igen i USA (der er
faktisk tale om bigami) og får tre børn med sin amerikanske hustru. Nu har efterkommerne fundet
hinanden og arbejder videre i fællesskab på deres fælles anetræ.
Efter præsentationen udvekslede Jan Thomsen og deltagerne idéer og gode råd. Og det var svært
at afslutte mødet ...
______________________________________________________________________________
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Spændende nyt projekt:

Judaica Europeana:
Online adgang til 10 samlinger
Digitalisering af jødiske kultur‐samlinger

.

fra 10 europæiske institutioner med henblik på online‐adgang

Judaica Europeana vil samarbejde med
europæiske kulturelle institutioner for at
identificere indhold, der dokumenterer det
jødiske bidrag til byer i Europa.

Projektet ledes af:
European Association for Jewish Culture, London
Koordinator

10.500 fotos, 1.500 postkort og 7.150
optagelser samt flere millioner sider fra
bøger, aviser, arkiver og presseklip vil
blive digitaliseret, og det digitaliserede vil
blive gjort tilgængeligt online på
http://europeana.eu

Judaica Sammlung der Universitätsbibliothek
der Goethe Universität, Frankfurt/Main
Samarbejdspartnere:
Alliance Israélite Universelle, Paris

Judaica Europeana er finansieret af EuropaKommissionen under eContentplusprogrammet, som en del af i2010 politik.

Amitié, Centre for Research and Innovation,
Bologna
British Library, London

Judaica Europeana er del af en række
initiativer, der støttes af Europa-Kommissionens eContentplus-program, der søger
og samler indhold til EUROPEANA - det
europæiske digitale bibliotek. Europeana
indsamler fra det rige indhold i biblioteker,
arkiver og museer. Et fuldt funktionsdygtigt
version vil blive tilgængelig senere i 2010.

Hungarian Jewish Archives, Budapest
Jewish Historical Institute, Warsaw
The Jewish Museum of Greece, Athens
The Jewish Museum London
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Rome
Tilknyttede institutioner:

Judaica Europeanas største udfordring er
at lette adgangen til en kritisk mængde af
europæisk jødisk kulturarv på niveau med det
kulturelle formål. Projektet vil samle andre
digitale samlinger således at det vil opnå at
blive en omfattende dækning af jødisk liv i de
europæiske byer. Det vil dermed kunne nå ud
til universitetslærere og studerende, skoler,
turister og den brede offentlighed – alle der er
interesserede i historien om europæiske byer
eller jødisk kultur.

MAKASH, Israel
Central Zionist Archive, Jerusalem
Paris Yiddish Centre ‐ Medem Library
Judaica Europeana (JE) vil også arbejde med andre
digitale samlinger for omfattende dækning af
jødisk liv i de europæiske byer.

11

Nr. 2 – Vol. 7 – Maj 2010

HUSK: Tilmelding til alle møder er nødvendig! Deltagerantal er ofte begrænset, og vi ønsker ikke, at nogen
skal gå forgæves! Tilmelding kan ske til: jgs-danmark@jgs-danmark.dk eller tlf. 20 95 29 49.
Der er endnu nogle enkelte usikkerhedsmomenter i forbindelse med mødeplanlægningen.
Men mødeprogrammet ser ud til at blive følgende:
Tirsdag
31. aug.
2010
 19:30

Hvem var Pnina?
Elsebeth Paikin vil denne aften fortælle den fantastiske – og virkelige – historie om Pnina.
Denne historie beviser, at virkeligheden overgår fantasien, og at man ikke skal give op.
Pnina kom under 2. Verdenskrig på børnehjem i Rusland kun ca. 2 år gammel. Efter krigen
kom hun til Israel som forældreløst barn og blev adopteret og fik et nyt navn. Hun har således
levet det meste af sit liv uden identitet, uden at kende sit eget rigtige navn eller navnet på sine
forældre eller sin egen fødselsdag. Kort sagt hun anede intet om, hvem hun egentlig var, hun
havde kun en lånt identitet.
Efter nogle års efterforskning fandt Pnina og hendes mand ikke alene ud af, hvem hendes
forældre var – og dermed hvem hun selv var – men hun genfandt også sin bror, der bor i
Rusland, efter 58 år. Og med ham fulgte endnu en overraskelse!

16. – 18.
okt. 2010

Fællesmøde JGS-Hamborg – JGS-Danmark i Hamborg
Se venligst næste side (side 13).

Oktober

Edelstein-slægten (fra Rinteln) og Meyerhof-slægten (fra Hildesheim)
Lis Ekner vil fortælle om resultaterne af sin slægtsforskning.
Datoen er endnu ikke fastlagt – næmere oplysninger i næste nummer af JGS-NYT.

23. nov.
2010

Historien om de spanske jøder

14.dec.
2010
 19:30

Sofie Lene Bak om sin nye bog

Vi havde oprindeligt tænkt det som et JGS-møde denne dato, men da MT samme aften holder
en af sine kulturaftener, foreslog vi, at mødet blev afholdt i dette regi.
David Berdugo vil fortælle om de spanske jøder: Om 300 års renaissance skabt af Maurer og
jøder i fælleskab; om de jødiske lærde, hvis bøger og lærdom mange steder bruges i
synagoger og universiteter – og selvfølgelig om inkvisitionen og om det katolske Spanien.
Yderligere oplysninger senere – men reserver aftenen!

I december 2009 havde vi besøg af Sofie Lene Bak, historiker og projektleder for Dansk
Jødisk Museums dokumentations- og formidlingsprojekt om Danske Jøders Krigsoplevelser
1943-45. Historien om de jødiske børn, som blev gemt i Danmark, da deres forældre måtte
flygte til Sverige i oktober 1943, er vokset fra en sidebemærkning i et dokument til en telefonog mailstorm over 65 år senere fra gemte børn, deres efterkommere, plejeforældre og
plejesøskende, som fortæller om en hidtil fortiet og fortrængt konsekvens af flugten og eksilet.
Bogen forventes at udkomme 7. oktober og Sofie Lene Bak har lovet at komme og fortælle om
bogen og det videre arbejde med projektet.

 Josef Fischer Biblioteket
Besøg i biblioteket aftales med:
Merete Christensen tlf.: 35 34 98 28 e-mail: merete.naesbye@christensen.mail.dk
Vi modtager fortsat med tak gaver til biblioteket:
•

Bøger skal have relevans for jødisk historie eller jødisk genealogi.

•

Penge til indkøb af bøger

12

Nr. 2 – Vol. 7 – Maj 2010

Fællesmøde JGS-Hamborg og JGS-Danmark
16. – 18. oktober 2010
Lørdag den 16. oktober 2010
ca. 14:20

Sylvia Steckmest henter dem, der kommer med tog, på Hauptbahnhof
Derpå tager alle med U-Bahn til hotellet (ca. 15 min)
Hotellet ligger lige over for Hallerstraße station

15.30 – 17.00

Sylvia Steckmest og Jürgen Sielemann tager os med til
Hamburg Museum < http://www.hamburgmuseum.de/ >
hvor de vil vise os rundt. Der er gratis adgang.
Fri tid til at gå rundt på egen hånd.

Ca. 20.00

Om aftenen mødes vi på en restaurant i den gamle by.

Søndag den 17. oktober
Vi mødes i Warburg Haus < http://www.warburg-haus.de/ >, hvor fællesmødet finder
sted. Frokosten bliver nogle håndmadder, for andet er ikke muligt. I pauserne kan vi gå
en tur
Om aftenen går vi til en restaurant in Eppendorf – ikke langt fra hotellet.
Mandag den 18. oktober
Besøg på Königstraße begravelsespladsen i Altona, hvor vi vil blive vist rundt af en
ekspert.
Oplys venligst i forvejen hvilke grave der er interesse for!
Frokost ved Elben – eller i Grindel, hvor vi efter frokost vil besøge instituttet for jødisk
historie og Talmud Tora skolen. Alt dette er tæt på hotellet.
Ca. 17.00

Til stationen og afgang.

Deltagergebyr: Ca. € 80 betales til JGS-Hamburg den 16. oktober.
Hotel: Sylvia Steckmest har reserveret 12 værelser fra den 16. til den 18. på http://www.hotelamrothenbaum.de/.

Hotellet er ikke stort og har renoverede værelser. Det ligger lige over for Hallerstraße Station i det kvarter,
hvor jøderne tidligere boede. Det er det bedste udgangspunkt for aktiviteterne og er tæt ved Warburg
Haus.
Der er en specialpris for enkeltværelser på € 80, dobbeltværelser fås naturligvis også til omkring € 100-120
per nat incl. morgenmad. Værelserne er reserveret i Sylvia Steckmests navn indtil slutningen af august, så
ved reservation skriv: ”Reservation for Steckmest” –
Adresse m.v. er: Hotel Am Rothenbaum, Rothenbaumchaussee 107, D-20148 Hamburg, Tlf. +49 (0)40 41 53 78, Fax +49 (0)40 - 44 93 74, Email: info@hotelamrothenbaum.de .

Tilmelding senest 1. august til:
e-mail: jgs-danmark@jgs-danmark.dk
Tlf:

20 95 29 49 eller 39 27 24 33
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Andre møder af interesse
Mosaisk Troessamfunds kulturaftener
Mosaisk Troessamfund arrangerer kulturaftener i efteråret på følgende datoer:
Mandag den 11. oktober 2010:
Aftenens indhold endnu ikke fastlagt.
Tirsdag den 23. november 2010:
David Berdugo vil fortælle om de Spanske jøder. – Se ovenfor under mødeprogrammet
Tirsdag den 7. december 2010:
Fælles Chanukah – hvor vi kan møde de forskellige kulturers traditioner
Samme aften tager vi afsked med Ny Kongensgade 6.

#dinhistorie i Rundetaarn
28. august til den 3. oktober 2010
se side 15

Museet tilbyder omvisninger i museet, byvandringer, saloner og
udendørs koncerter i årets løb. Mange arrangementer er gratis
for museets gæster, når entréen er betalt.
__________________________________________________________
DANSK JØDISK HISTORIE I DET FRI - Oplev Københavns jødiske sider på museets vandreture!
På sporet af det jødiske København – Byvandring: På Dansk Jødisk Museums byvandringer kan man udforske en
overraskende side af byen, når museets guider viser Københavns jødiske vinkler.
Søndagene d. 6. juni, 8. august og 22. august kl. 14. Turen starter ved Dansk Jødisk Museum og varer ca. 1½ time.
Billetter købes på museet, pris 75 kr. Reservationer modtages på telefon 3369 1925.
Dansk-jødisk historie i det grønne - Omvisninger på begravelsespladserne
Der er stor Danmarkshistorie, spændende skæbner, fine anekdoter og glimt af verdens-historie gemt på de to jødiske
begravelsespladser. Husk en kasket eller anden hovedbeklædning til mænd!
Begravelsespladsen i Møllegade
Søndagene d. 13. juni, 1., 15. og 29. august kl. 14. Mødested: Møllegade 12, 2200 Købehavn N
Mosaisk Vestre Begravelsesplads
Søndag d. 5. september kl. 14. Mødested: Vestre Kirkegårds Allé 11, 2450 København SV
Turen varer ca. 1½ time. Billetter købes på museet forinden, pris 75 kr. Reservationer modtages på telefon 3369 1925.
En kop kaffe efter museumsbesøget?
Som en særlig service til Slotsholmsgæsterne, er der 10% rabat hos en lang række caféer og restauranter, når du
afleverer din billet fra Dansk Jødisk Museum eller fra et af de andre museer på Slotsholmen.
Se hvor du kan få rabat her. Læs mere om hvad du kan opleve på Slotsholmen her.
Følg med i museets arrangementer, på http://www.jewmus.dk/
Man kan tilmelde sig museets nyhedsservice på: http://www.jewmus.dk/nyhedsbrev.asp
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Historier efterlyses til stor udstilling om slægtsforskning
i Rundetaarn
Har din forfader fra 1700‐tallet efterladt
sig et standerur, en merskumspibe eller
en kageopskrift? Nyskabende udstilling i
Rundetaarn efterlyser familiehistorier med
tilhørende genstand.

tallet, som har forbindelse til den person,
historien handler om.
Bag udstillingen i Rundetaarn står de tre
landsdækkende foreninger for slægtsforsk‐
ning, Samfundet for Dansk genealogi og
Personalhistorie, Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger og DIS‐Danmark
– Databehandling i Slægtsforskning.

Det bliver helt almindelige danskere, der
kommer til at fortælle deres fantastiske,
forunderlige familiehistorier fra 1700‐tallet,
når Rundetaarn fra den

Udstillingen #dinhistorie er en del af et
samlet program, som desuden rummer
foredrag og andre aktiviteter samt work‐
shops, hvor alle kan få inspiration og hjælp
til at starte deres egen rejse ind i fortiden.

28. august til den 3. oktober 2010
slår dørene op for udstillingen #dinhistorie.
Udstillingen er måske den første af sin art
herhjemme, for genstande og historier
kommer fra folk over hele Danmark med
interesse for deres slægts historie.

Desuden indgår udstillingen i den historiske
festival Golden Days, der i år har fokus på
1700‐tallet.

Udstillingen er på jagt efter genstande og
historier fra både høj og lav og fra alle dele
af riget, som det så ud i 1700‐tallet. Det kan
være et smykke eller en familiebibel, men
også et billede af et hus eller en gren fra et
træ. Det kan ligefrem være en node fra et
musikstykke. Bare det er en "ting" fra 1700‐

1700‐tallet er fuldt af gode historier, og
slægtsforskere er dygtige til at grave dem
frem. Så vi glæder os til at høre, hvad de har
i deres gemmer, siger kurator Rasmus
Agertoft, der står for at indsamle genstande
og historier

Har du en 1700-tals-historie?
Hvis du har en god historie fra DIN
slægt og kan knytte en genstand til
den, så vil projektet meget gerne
høre fra dig.
Kontakt:
kurator Rasmus Agertoft
r@smusagertoft.dk
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Nye boggaver til Josef Fischer Bibiblioteket:

Familien Harck fra Eckernførde og Frederiksberg
Venner af Josef Fischer Biblioteket

Josef Fischer Biblioteket er stadig kun i sin første spæde barndom,
født i 2009, men det har heldigvis fået mange gode venner, som
gavmildt sender os boggaver.
Blandt disse er familien Harck, Ole, Hildegard og Sten.
De første to bor i Eckernførde, Sten bor på Frederiksberg.
Vi har tidligere modtaget flere bidrag fra Ole og Hildegard Harck, og her i
marts kom en stor pakke med følgende emner:

9

Josef Katz: Erinnerungen eines Überlebenden, Neuer Malik Verlag Kiel 1988, redigeret af Ole
Harck.

9

En menora-ristning i Bejstrup Kirke, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed , 2001 ( med tysk
zusammenfassung ) af Ole Harck.

9

Der jüdische Friedhof (Kiel), ( Sonderdruck ) af Ole Harck.

9

Ein Jüdischer Goldring aus Regensburg af Silvia Codreanu-Windauer og Ole Harck, Mainz
1999.

9

Görlitzer Magazin 19/2006: Eine mittelalterliche Mikwe in Görlitz? Ved Ole Harck.

9

Offa, Festschrift Ole Harck, Sonderdruck 56.1999: ”Wir haben Gott ein Haus
gebaut…Synagogen in Mecklenburg-Vorpommern von Ursul Dinse, Kiel

9

Jüdisches museum in Rendsburg, Mitteilungen 2,1986: Ole Harck: Jüdisches
museum in Rendsburg.
Dokumentarium zur Geschichte der Kieler Synagoge…Kiel 1992

9
9

Ole Harck: Om jøderne i Rendsborg, 1985

9

Sønderjysk Månedsskrift 11/12, 1988: ”Krystalnatten i Sydslesvig” ved Ole Harck.

9

Sten Harck: I tidsskriftet ”Justitia” har Sten Harck i nummer 5, oktober 1996 behandlet et
meget centralt emne: ”Auschwitzløgnen – i relation til tysk og dansk ret. Der er tale om Sten
Harcks specialeafhandling i jura fra 1995.

En stor tak til familien Harck for denne generøse gave til Josef Fischer Biblioteket.
MNC
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Et firfoldigt Hallelujah
Erik Henriques Bing: Hallelujah # 1 – 4. Forlaget Tågaliden, udgivet i anledning af Mosaisk Troessamfunds
325 år, 16. december 2009.
Erik Henriques Bing har skænket Josef Fischer Biblioteket sine jubilæumsskrifter Hallelujah #1-4.
Bestyrelsen for JGS takker ham meget herfor – ikke mindst fordi disse bøger er nyttige for alle, der beskæftiger
sig med dansk jødisk historie, herunder også personalhistorie.
Hallelujah #1 har undertitlen Klummer og Krøniker, hvilket refererer til EHB s indlæg i Jødisk Orientering og
Magasinet Goldberg gennem de senere år. Forfatteren har mange tankevækkende, morsomme og satiriske
indspark til det jødiske samfund i Danmark. Der er masser af personer nævnt i både fortid og nutid. Endvidere
rummer bind 1 EHBs forslag til en Jødisk Kulturkanon med 12 uomgængelige emner inden for dansk jødisk
kultur i videste forstand. EHB mener, at der kan komme flere til, og det kan man kun være enig med ham i.
Hallelujah #2 rummer 32 sonetter, en genre, som stiller store krav til forfatteren. Også her stiller EHB skarpt på
tiden – ikke mindst på det jødiske samfund. Personer med et godt kendskab til den jødiske menighed vil sikkert
få ekstra udbytte af bogen. Der er meget, der skal læses MELLEM linjerne!
Hallelujah #3 fortsætter EHBs idé med at lave jødisk quiz, en nyttig pædagogisk og meget underholdende
genre. Her kan man prøve sig selv og sin viden. Til selskaber må den også – ligesom den tidligere udgave fra
2000– være yderst velkommen.
Hallelujah #4 er den mest omfattende af bøgerne, noget så nyttigt som et historisk opslagsværk: Danmarks
Jøder – en kronologi. Med udgangspunkt i 1619 følger vi de danske jøder helt op til 2009 år for år. En yderst
nyttig ting er tilføjelsen af den litteratur med relation til emnet, der er blevet udsendt det pågældende år. Der
kan sagtens peges på flere ting, som også kunne have været med, og EHB er så vidt vides allerede i gang med
2. udgaven med mange tilføjelser.
Dansk Jødisk Museum har af naturlige grunde - beliggenheden i Christian IV´s Galejhus - ønsket at begynde
dansk jødisk historie med de første årtier af 1600-tallet, hvor Christian IV virker aktivt for jødernes forhold. Det
gør EHB også.
Et hjertesuk: Vil man slet ikke tage alvorligt, at Karsten Christensen har påvist tilstedeværelsen af en
fastboende jøde i Helsingør i 1590-erne? Det er stadig under Christian IV, der som alle børn ved, regerede fra
1588!
Men glem ikke at erhverve disse bøger fra Erik Henriques Bings hånd. De er underholdende, tankevækkende,
fulde af informationer, gode at få forstand af. Læs dem!!
MNC

Bestiller man mellem 5. og 25. juni gennem et af FamilyTreeDNAs projekter
(en oversigt over dem alle – både navne projekter og geografiske projekter - findes på
< http://www.familytreedna.com/projects.aspx >
Priserne vil i den periode være:
* Y-DNA37 for $119 (Normal pris: $149)
* Y-DNA67 for $199 (Normal pris: $239)
* Y-DNA37+mtDNA for $159 (Normal pris for den kombinerede test: $238)

17

Nr. 2 – Vol. 7 – Maj 2010

Hvem kender ikke Google?
Men kender I også historie bag Googles opfinder?
Af Elsebeth Paikin
Sergey Brin er født i Moskva i 1973, søn af Michael og Eugenia Brin, begge uddannet på Moskva
Statsuniversitet. Faderen er professor i matematik ved universitetet i Maryland og moderen er forsker
ved NASAs Goddard Space Flight Center.
(Fra Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin)

Eugenia Brin blev medlem af HIAS’ bestyrelse
og påbegyndte http://mystory.hias.org/ for at
tilskynde de russiske jødiske immigranter til at
skrive deres historier og i sidste ende tiltrække
historier om andre indvandrere.

Med hjælp fra Hebrew Immigrant Aid Society
(HIAS) ankom Sergey Brin, en 6-årig sovjetisk
dreng, til USA for 30 år siden. En usikker
fremtid ventede ham.
Nu har Sergey Brin, som i dag er milliardær
medstifter af Google, givet 1 million USD til
HIAS, der hjalp hans familie til at undslippe
anti-semitisme i Sovjetunionen og etablere sig
i USA.

Gideon Aronoff, administrerende direktør for
HIAS, udtaler at Sergey Brins gave vil blive
anvendt på forskellige måder, der vil øge
organisationens anvendelse af teknologi og
støtte indvandringspolitikken.

"Jeg ville aldrig har fået de muligheder, jeg har
fået her i USA, hvis jeg var forblevet i
Sovjetunionen/ Rusland".

"En af de vigtigste ting, Sergey Brin's gave
betyder, ikke bare for HIAS men endnu
vigtigere for nationen," siger Mr. Aronoff, "er de
muligheder der ligger i at være flygtning.

Gaven til HIAS er kun lille i forhold til Sergey
Brin's formue, som er anslået 16 milliarder
USD, men det var blot et tegn på, at han nu
ønskede at engagere sig mere i filantropi.

Debatten om indvandring har ofte været så
bitter, at et vigtigt element er gået tabt:
Flygtninge er lige så forskellige i deres
færdigheder og holdninger, som resten af os. "

Størstedelen af de gaver Sergey Brin tidligere
har givet er gået til Michael J. Fox Foundation
og andre forskningsinstitutioner, der fokuserer
på Parkinsons sygdom.

(Kilder bl.a.:Google, Wikipedia, hans Stanford University
website http://infolab.stanford.edu/~sergey/, Forbes <
http://www.forbes.com/lists/2010/10/billionaires2010_Sergey-Brin_D664.html

Men dette år - til ære for 30-årsdagen for Brinfamiliens ankomst til USA, er mange gaver
gået til forskellige jødiske organisationer –
heriblandt HIAS – der hjalp familien gennem
den besværlige proces med at emigrere fra
Sovjetunionen til USA, der betalte for
billetterne, gav dem penge og hjalp dem
ansøge om visum – og som modtager det
største beløb.

På Google:
http://video.google.com/videoplay?docid=7582
902000166025817#
kan man høre Sergey Brin hold forelæsning på
BerkeleyUniversity:

Familien boede i Paris i flere måneder, mens
de ventede på visa. Derefter flyttede de til
Maryland. Siden har der ikke været behov for
hjælp fra HIAS.
"HIAS gav os fantastisk megen hjælp, men
siden har vi ikke haft kontakt med dem." siger
Eugenia Brin, Sergey Brin's mor. "Men for et
par år siden – måske på grund af Google –
kontaktede HIAS os for at spørge, om vi kunne
hjælpe dem digitalisere deres arkiver."
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¤

¤
Af Elsebeth Paikin

Ny online database for lettiske kilder
Statsarkivet i Letland er i gang med at digitalisere jødiske kilder for fødsel, vielse, skilsmisse og
død på deres genealogi-website. Databasen omfatter byerne: Aizputes, Bauskas, Daugavpils,
Glazmankas, Grīvas, Grobiņas, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas,
Ludzas, Maltas, Piltenes, Rēzeknes, Ribinišku, Rīgas, Sabiles, Saldus, Sasmakas, Skaistkalnes,
Subates, Tukuma, Varakļānu, Ventspils, Viļakas and Višķu. Man skal først registrere sig som
bruger, dette gøres ved at gå til http://www.lvva-raduraksti.lv/en.html og klikke på ”Register” i
øverste højre hjørne.
Når man er registreret finder man en genvej direkte til de jødiske (rabbinske) kilder på
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/7/ig/7.html. Klik på den by du ønsker at studere, så
kommer der en liste med årstal og kildetype frem. Kilderne er: dzimušie (birth), laulātie (marriage),
mirušie (death), šķirtie (divorce). Vælg årstal og der vil så komme en ….. for den pågældende
kildetype. Ved at klikke på pilene i øverste højre højre kan man bladre gennem de digitaliserede
billeder. Der er også mulhed for at zoome ind.
For øjeblikket er der flere end 3,8 millioner billeder online for alle trosretninger. Det er også planen
at digitalisere folketællingerne fra det 18. og 19. århundrede (1782-1858) og de dele, der har
overlevet af folketællingen 1897 for hele Rusland.
______________________________________________________________________________
Estiske kilder online
Statsarkivet i Letland henviser til et project, hvor Statsarkivet i Estland ligeledes vil lægge
digitaliserede kilder online. Dette omfatter ikke jødiske kilder for fødsel, vielse og død, men ser dog
ud til at omfatte folketællingerne 1782-1858.
Websitet findes på http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
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The Mass Jewish Migration Database (MJMD) er udarbejdet af Dr. Gur Alroey, lektor i
Department of Israel Studies ved Haifa Universitetet. MJMD optegnelserne er baseseret på
ansøgningerne fra jødiske emigranter, der anvendes på the JCA & ITO's oplysningsbureauer,
der fandtes over hele det jødiske bosættelsesområde i det russiske kejserrige i begyndelsen af
det tyvende århundrede. MJMD omfatter kun optegnelser af ansøgninger fra perioden 19041914. JCA databasen består af over 3.000 ansøgninger fra jøder, der ikke kun blev sendt til ét af
de oplysninger bureauer i bosættelsesområdet, men også emigrerede (til USA, Argentina,
Canada, Sydafrika og Palæstina). ITO's database består af omkring 5.000 jøder, der emigrerede
til Galveston bed hjælp af Jewish Territorialism Organization (ITO). MJMDs formål er
hovedsageligt at forstå årsagerne, karakteristika og mønstre ved den jødiske migration i
begyndelsen af det 20. århundrede. Derudover giver MJMD via søgemaskinen det muligt at lede
efter slægtninge, der muligvis er udvandret gennem de to oplysningsbureauer.
MJMD blev udarbejdet ved universitetet i Haifa Data Arkiv (UHDA). UHDA fremmer, bevarer og
formidler databaser og forskningsprojekter af akademisk interesse.
MJMD opfordrer offentligheden til at besøge os på deres website på http://mjmd.haifa.ac.il/.
C o p y r ig ht � 2 0 0 5 b y D r . G u r A lr o e y a n d t h e U n iv e rs it y o f H a if a .
A l l r ig h t s r e se r v e d .

