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En fortælling om en lille pige uden identitet!
Og om hvorledes hun fandt sin bror og …
Af Elsebeth Paikin

Der var en gang en lille pige,
Polina, som blev født i 1939.
Hendes far blev indkaldt til
hæren under 2. Verdenskrig og
hun blev sammen med moderen
og broderen evakueret østpå.
Moderen blev syg og døde kort efter. Den lille
pige voksede op på børnehjem i Sovjetunionen
under 2. Verdenskrig.
Efter krigen blev hun
sammen med en gruppe
andre børnehjemsbørn
kørt til Polen, videre til
Marseille.
Den lange rejse til Palæstina Î

I Marseilles blev de hver især ”optaget” i en
familie, der havde fået indrejsetilladelse til det
daværende Palæstina, og med hvem de sejlede til Haifa. Ved ankomsten til Haifa i efteråret 1947 kendte Polinas kun sit navn og sin
fødselsdag, men vidste intet – absolut intet om sin familie, eller hvor hun var født. Hun var
således én af de mange, der var blevet identitetsløs pga krigen. Af ukendte årsager blev
hendes navn ændret til Pnina Meshares. Hun
blev sendt til forskellige ungdomshjem, i 1948
– mens krigen rasede – befandt hun sig i
Jerusalem.
15 år gammel sluttede hun sig til en ungdomsgruppe i en Kibbutz, hvor hun mødte sin mand,
og hvor de bosatte sig.

Da hun var 18 år gammel blev hun genforenet
med sin veninde Lea fra børnehjemmene i
Rusland. De havde fulgtes ad lige siden de
kom til det første børnehjem i Rusland og til de
ankom til Haifa. Først dér blev de skilt fra
hinanden.
Som ung tænkte Polina/Pnina ikke meget på
sin manglende identitet. I Israel var der jo så
mange ulykkelige skæbner. Og Polina/Pnina
fandt en ny identitet i Israel.
Í Pnina og
hendes bror
Pnina og Manya
Î

Den 31. august fortæller Elsebeth Paikin
historien om, hvorledes Pnina søgte og
fandt sin identitet, sin bror – og veninden
Leas bror.
De blev alle fire genforenet i Israel, og senere
fandt Pnina blev også genforenet med hendes
ældre brors enke, Manya, som kunne fortælle
hende om hvad der skete dem under
evakueringen og om moderens sygdom og
død.
En historie, der viser at alt er muligt…
Se videre i Mødeprogrammet.
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En amerikaner i Møllegade
Af Allan Falk
For knap 7 år siden fik jeg gennem Leif Rosenstock,
en af vort selskabs stiftere, kontakt til min fjerne
slægtning Henry Joshua, i New York. Vi har gennem
årene udvekslet genealogiske oplysninger, og Hen‐
ry, der som jeg er efterkommer af Abraham Salo‐
mon, den første rabbiner i København, har således
bidraget med oplysninger til supplement af de
trykte stamtavler vedr. slægterne Eichel og Hartvig.
For et par måneder siden blev jeg på ny kontaktet
af Henry. Han var i Hamburg, inviteret af Hamburgs
Senat som nazi‐forfulgt, og han ville benytte lejlig‐
heden til at besøge sine oldeforæld‐res grav i
Møllegade. Det gjorde vi, og jeg vil gerne benytte
lejligheden til at fortælle lidt om Henry og hans
forældre og bedsteforældre og deres skæbner.
Henrys far Max Joshua blev født 30.05.1895 i
Hamburg som søn af Ludwig Joshua og Johanne
født Nathan. Johanne er dansk født, datter af
Moritz Nathan og Frederikke Ruben, og takket
være denne kendsgerning fik Ludwig og Johanne
tilladelse til at komme til Kbh. 31.03.1939. De tog
bopæl hos Gerda Eichel, som var Johannes kusine,
idet Gerdas mor Flora Bella Ruben var en søster til
Frederikke Ruben. Der fejrede de deres guldbryllup
18.12.1942.

Fødselsdagshilsen til Henry, der fyldte 10 år
den 08.12.1944, i Bergen‐Belsen

Det var lykkedes Max gennem det tyske konsulat i
Sct. Gallen i Schweiz at få pas fra Paraguay, og i
kraft heraf kom familien med i en udvekslingsaftale
mellem Tyskland og en række sydamerikanske
lande, hvorefter internerede jøder med pas fra
sydamerikanske lande skulle udveksles med
tyskere i disse lande. Som følge af denne aftale
blev 3‐400 jøder sendt fra Bergen‐Belsen til
Schweiz den 21.1.1945. Det skete dog for sent for
Max. Han var 16.1.1945 død af underernæring og
tyfus. – Faderen fik således ikke svar på
nedenstående postkort.

Guldbryllupsfoto af Ludwig og Johanne Joshua. På bordet står
et fotografi med deres 3 børnebørn, Max´ s børn. Henry er
den yngste, længst til højre.

Så heldig var deres søn Max og hans familie ikke.
Max var 8.2.1929 blevet gift med Johanna Eisen‐
mann fra Antwerpen, og familien var i 1938 flygtet
til Holland, efter forgæves havde søgt at komme til
Schweiz, hvor Johanna Eisenmanns søster boede.
Men tyskerne okkuperede som bekendt Holland,
og Max Joshua blev med kone og børn interneret i
Westerbrook‐lejren i juni 1943. Derfra blev
familien sendt til Bergen‐Belsen i februar 1944.
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Henry og hans familie blev befriet af amerikanske
tropper i april 1945. Familien kom først til Frankrig,
og tog i 1948 videre til U.S.A. I 1954 emigrerede
familien til Israel, hvor Henry blev uddannet som
kemiker. Han tog senere tilbage til U.S.A. hvor han
blev gift i 1968 og har 2 sønner og 6 børnebørn.

Ca. halvdelen af de transporterede – herunder
Henry, hans 2 ældre søskende og hans mor ‐ kom
ikke til Schweitz, men blev taget af toget og sendt
til en mindre KZ‐lejr, Biberach i Sydtyskland.
Under 2. Verdenskrig var der oprettet to store
krigsfangelejre I Biberach, “Oflag V‐B” for officerer
og interneringslejr ”Ilag V‐B” for allierede civile,
hovedsagelig fra kanaløerne, herunder Guernsey.
I denne lejr var der indkvarteret ca. 1.000 indbyg‐
gere fra kanaløen Guernsey, og det blev redningen
for de jøder, der kom til Biberach. Ganske uselvisk
delte indbyggerne fra Guernsey deres sparsomme
rationer af mad og medicin med de tilkomne jøder
– et lyspunkt i mørket og en historie, der fortjener
at blive kendt i en bredere kreds. Henrys mor
vejede således kun ca. 37 kg., da hun kom til
Biberach, men hun levede op til sit efternavn
takket være denne hjælp og blev 96 år. (Se
avisartikel på de næste to sider).

Henry Joshua ved gravstenene for vores fælles
tip‐tipoldeforældre Israel Philip Eichel og Gitl født Hartvig

Den 16.6.10. afhentede jeg så Henry på hans hotel
og vi tog til Møllegade, hvor vi søgte efter Henrys
aners gravsteder, først og fremmest hans oldefor‐
ældre Moritz Nathan og Frederikke Ruben. Det
lykkedes at finde dette gravsted, uagtet vi måtte
kæmpe os gennem meterhøje brændenælder og
anden bevoksning og uagtet, at de hebraiske
inskriptioner er temmelig medtagne (til trods for,
at der er tale om et legatgravsted…). Men heldigvis
er deres navne indmejslet på bagsiden af deres
gravstene med latinske bogstaver.
Vi fandt i alt 9 ud af de 10 gravsteder, vi søgte, så
det var en succés. Og det gjorde det unægtelig
lettere at finde gravstederne, at Henry læser
hebraisk.
Blandt Henrys aner kan fra andre trykte stamtavler
nævnes Magnus Jacob Ruben og Salomon
Salomonsen gift med Sara Fürst, så Henry har
tusindvis af slægtninge i Danmark.

Ludwig og Johanne Joshua flygtede sammen med
Gerda Eichel til Sverige, hvor de døde hhv.
18.11.1944 og 27.3.1945.
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Henry Joshuas aner:
1.

Henry Joshua f. 8 dec 1934, g. 21 dec 1968, Judith Friedman f. 10 sep 1943. Kaldet Tzvi. Født og gift 8. dag Chanukah!

Forældre
2.
Max Joshua f. 30 Maj 1895, Hamborg, d. 16 jan 1945, Bergen‐Belsen. Kilde, også til ægtefælle og efterkommere: Henry Joshua.
3.
Elisabeth Eisenmann f. 27 okt 1902, Antwerpen, d. 23 aug 1998, begr.: Mount of Olives, Jerusalem. Kilde: Henry Joshua.
Bedsteforældre
4.
Ludwig Joshua f. 9 Jul 1860, Hamburg, g. 18 Dec 1892. Ludwig d. 27 mar 1945, Göteborg. Indrejste i Danmark 31 mar 1939, ifl. Leif R.,
dødsdato og ‐sted ifl. samme.
5.
Johanne Nathan f. 23 Sep 1864, Kbh., d. 18 nov 1944, Göteborg.
Oldeforældre
8.
Hertz Joshua f. 31 jan 1817, Hamburg, g. 2 aug 1857, i Kassel. Hertz d. 7 maj 1908, Hamburg.
9.
Auguste Dellevie f. 1 feb 1833, Kassel, d. 16 maj 1901, Hamburg.
10. Moritz Nathan f. 14 Jul 1823, g. 18 Maj 1862. Moritz d. 23 Jan 1865, Kbh., begr.: N A‐3‐38 L.
11. Frederikke Ruben f. 10 Aug 1835, Kbh., d. 20 maj 1914, Hamburg, begr.: N A‐3‐39 L. ifl. "Slægten Salomonsen" født 15 jul 1835
Tipoldeforældre
16. Moses Josua f. 1766, Hainsfarth v/ Edingen im Ries, Tyskland. Moses d. 27 sep 1848, Hamburg.
17. Betty Hertz f. 1777, Altona, d. 8 okt 1854, Hamburg.
18. Jacob Meyer Dellevie f. 15 apr 1795, Rothenburg a.d. Fulda, g. 14 aug 1825, i Kassel. Jacob d. 5 jun 1869, Kassel.
19. Phillipine Arnstein f. 9 mar 1798, Kassel, d. 13 jan 1881, Kassel.
20. Nathan Levin Nathan f. ca. 1789. Nathan d. 26 maj 1847, begr.: 28 maj 1848, N G‐12‐11. Kilde til fødselsår og forældre: FT 1801 Kbh.
Begravelsesdato ifl. JFs og Margolinskys kartotek.
21. Ricke Jacobsen f. ca. 1783, d. 25 apr 1872, begr.: 28 apr 1872, N G‐12‐10. ifl. Margolinsky født Wolf. Fødselsår, forældre og
begravelsesdato ifl. JFs og Margolinskys kartotek.(Forældre ifl. Metzon).
22. Moses Magnus Ruben f. 4 Mar 1804, Kbh., g. 27 Dec 1832, i Kbh.. Moses d. 15 Jun 1870, Kbh., begr.: 19 jun 1870, Kbh..N A‐9‐6. Formand for
Sygeplejeselskabet i mindst 25 år. Kilde: RA 1154 ifl. Leif R. Begravelsesdato ifl. JFs og Margolinskys kartotek. Ifl. samme er fødselsdatoen 1
mar 1804. Hebraisk navn Mosche ben Menachem Man ifl. bryllupssang.
23. Hanne Eichel f. 21 Mar 1807, Kbh., d. 19 Nov 1887, Kbh., begr.: 22 nov 1887, N A‐9‐7. Begravelsesdato ifl. JFs og Margolinskys kartotek.
Hebraisk navn Hendel ifl. bryllupssang.
Tip‐2‐Oldeforældre
32. Josua Salomon f. ca. 1730, Hainsfarth v/ Edingen im Ries, Tyskland, g. 16 feb 1763, i Haindfarth. Josua d. 24 apr 1810, Hainsfarth.
33. Treindel f. ca 1740.
34. David Hertz f. ca. 1750.
35. Gertrude Hertz.
36. Meyer Heinemann Dellevie f. 6 apr 1738. Meyer d. 1823, Rothenburg a.d. Fulda (?).
37. Priebe Kugelmann f. ca. 1788, d. 14 jun 1837, Rothenburg a.d. Fulda.
38. Meyer Ruben Levi Arnstein f. mar 1754, g. før 1792. Meyer d. 1 maj 1843, Kassel.
39. Bertha Hertz f. ca. nov 1775, d. 9 dec 1867, Kassel.
Tip‐2‐Oldeforældre (fortsat)
40. Levin Nathan f. 23 apr 1748, Kbh. Levin d. 29 mar 1827, begr.: 30 mar 1827, N E‐5‐21. Fødsels‐ og begravelsesdato ifl. JFs og Margolinskys
kartotek. Borgerskab 31 aug 1796 i Korsør ifl. Bjarne Schartau. Borgerskab i Vordingborg 19 nov 1798 ifl. Vordingborg Rådstueprotokol 1791‐
1846 (Bjarne Schartau). Far ifl. JFs og Margolinskys kartotek. Kaldet Lejb Nasche ifl. datter Bolettes gravsten.AF
41. Veile Wallich f. ca. 1755, Hamburg, d. 8 aug 1831, begr.: N E‐5‐22. Kaldet Frederikke ifl. Margolinsky. Kaldet Rebekka ifl FT 1801 (Leif .)
?? Fødselsår ifl. samme. Kaldet Ficke ifl. JFs arkiv (pakke 1153). Og Fikke ifl. JFs arkiv (pakke 1155). Fødested ifl. samme.
42. Jacob Wulff f. c. 1747, Elsass, g. (1) 22 nov 1768, Lea Zipor Hertz, d. 27 okt 1779, Kbh., begr.: N X‐2‐37‐1‐15, g. (2) Johanne Israel (se # 43).
Jacob d. 16 okt 1812, Kbh., begr.: N D‐1‐17. v. Mosaisk Trossamfund.
43. Johanne Israel f. ca. 1752, d. 4 okt 1823, begr.: 5 okt 1823, N D‐1‐18. Fødselsår og begravelsesdato ifl. JFs og Margolinskys kartotek.
44. Magnus Ephraim Ruben f. 1767, Helsingør, g. 15 feb 1799, i Kbh.. Magnus d. 25 aug 1850, Kbh., begr.: N F‐5‐3. Kaldet Man Helsingør. Kaldet
Menachem Man ifl. bryllupssang til hans søn Moses.
45. Hanne Salomonsen f. 1781, Kbh., d. 4 jul 1855, Kbh., begr.: 6 jul 1855, N F‐5‐2. Begravelsesdato ifl. JFs og Margolinskys kartotek.
46. Israel Philip Eichel f. 1767, Kbh., g. 10 Nov 1790, i Kbh.. Israel d. 1 Nov 1826, Kbh., begr.: Kbh..N E‐5‐5. Borgerbrev den 24.september 1788
"for at handle med ostindiske og chinesiske vare". Tal‐ og klasselotterikollektør fra 1793. Adresser ifl. Kraks vejvisere: 1798 og 1801: Hjørnet
af Lille Købmagergade og Landemærket. Også ved bombardementet i 1807 ifl. annonce. 1813: Kronprinsensgade 37. Købte 5 maj 1817
matr.nr. 54 Frimands Kvarter, af Marcus Levin Kalisch. Dette hus var familiens hjem til dens brand i 1900 ifl. Paula Eichels håndskrevne
beretning herom.
47. Gitl (Birgitte) Hartvig f. 1762, Altona, d. 5 Mar 1843, Kbh., begr.: N E‐5‐6. Kaldet Gunild Hartig i FT 1801 Kbh. Fornavnet Grittel i FT 1787 Kbh.
(JFs afskrift), ugift, bor hos sin bror.

7

Nr. 3 – Vol. 7 – August 2010
Tip‐3‐Oldeforældre
64. Salomon Seligmann f. ca. 1691, d. 1764?, Hainsfarth bei Edingen in Ries. Kilde: Henry Joshua.
65. ?
80. Nathan Lipman Nathan f. Nakskov, d. 20 maj 1774, begr.: N X‐3‐49‐2‐25. Må fmtl. være denne person, der ifl. JFs arkiv (pakke 1153) hedder
Nathan Levin Samuel, d. 1774, gift med Halche.AF Ifl. samme borgerskab i Kbh. 19.06.1737. Fødested og forældre ifl. samme. Kaldet Nathan
Nasche ifl. JFs og Margolinskys kartotek.
81. Halche d. 26 dec 1775, begr.: N X‐8‐27‐10. "Datter af Berend" ifl. JFs og Margolinskys kartotek.
84. ? Wulff. Kilde: JFs og Margolinskys kartotekskort vedr. datter, hvorefter hun er "Søster til Kirkebetjent Jacob W"
85. ?
88. Ephraim Magnus Ruben f. 1732, Kbh., g. 1756. Ephraim d. 27 aug 1813, Kbh., begr.: N C‐5‐29. Ifl. "Meinert Ruben og hustrus forfædre (af
Michael Hartvig)": Haardug‐ og vatfabrikant i Helsingør. Borgerskab 1785 ifl. "Helsingør Borgerskaber 1612‐1806" af Torben Bill‐Jansen
(Bjarne Schartau). Fødselsår og fødested ifl. JFs arkiv (pakke 1153).
89. Sara Moses f. c. 1736, d. 14 jun 1815, Helsingør, begr.: N C‐5‐30.
90. Moses Salomonsen f. 1720, Kbh., g. (1) ubekendt, g. (2) Blume Levy, (se # 91). Moses d. 5 mar 1803, Kbh., begr.: N X‐5‐63‐26. Boede i Kbh.,
senere i Fredericia, igen i Kbh. (borgerskab af 21 jan 1751). Kaldet Mausche Nyborg Efternavnet Salmon i FT 1787 Kbh. (JFs afskrift).
91. Blume Levy f. 1739, Fredericia, d. 16 okt 1837, Kbh., begr.: N X‐5‐62‐25. Fornavnet Abelone i FT 1801 Kbh. (JFs afskrift) Gravsted
ifl. JFs og Margolinskys kartotek.
92. Philip Israel Eichel f. ca. 1735, Kbh., g. 16 Jun 1766, i Kbh.. Philip d. 9 Feb 1771, Kbh., begr.: N X‐4‐45‐26. Fødselsår ifl.
"Sadolin.com/Genealogy". Lever ifl. ekstraskatter 1762 i "Kiøbmager Qvarteer No. 13" sammen med sin bror "Salma Israel Eichel".
Købmagergade 26.
93. Frommet Levin f. 1745, d. 8 Apr 1813, Kbh., begr.: N D‐2‐26. Kaldet Frederikke ifl. JFs og Margolinskys kartotek. Ligeså i FT 1801 Kbh.
(JFs afskrift), hvor hun bor hos sin søn. Stavet Fridericha Eychels i FT 1787 Kbh. (JFs afskrift), hvor hun bor hos sin søn.
94. Levin Marcus Hartvig f. 1726, Altona, d. 3 maj 1806, Kbh., begr.: N C‐9‐3. Kaldet Levin Homel ifl. JFs og Margolinskys kartotek. Bor hos sin søn
Marcus i FT 1801 Kbh. (JFs afskrift).
95. ?
Tip‐4‐Oldeforældre
128.
Seligmann f. ca. 1660. Kilde: Henry Joshua.
160.
Levin Samuel d. 1718, Nakskov. Se indledningen til "En Nakskov Slægt". Borgerskab 1692 ifl. JFs arkiv (pakke 1153), dødsår ifl. samme.
161.
Zippora. Kilde: Margolinskys arkiv, KB
176.
Magnus Jacob Ruben f. Amsterdam, d. 10 sep 1754, Kbh., begr.: N X‐15‐56‐25. Vatfabrikant i Kbh. Privilegium af 25 okt 1726. Kompagnon
med Levin Wessely. Er muligvis søn af Ruben Cleve, bosat i Nymwegen, men stammende fra Cleve. Fik 7 mar 1752 privilegium for sig og
sønnen Ruben Magnus til at forfærdige "Haardug, Haar‐Bomuld og Silkevat". Kilde: "Mindeskrift.... for Anordn. af 1814". Kaldet Menachem
Man Cleve.
177.
Blümche Levin (Norden) d. 20 okt 1769, Kbh., begr.: N X‐3/4‐35‐3‐19.
180.
Salomon Salomonsen f. ca. 1695, Nyborg, g. (1) Sara Fürst (se #181), g. (2) nov 1760, Sara Ruben. Salomon d. 28 sep 1767, Kbh., begr.: N X‐
16‐67‐43. Købmand i Kbh.. Borgerskab af 14 feb 1725 ifl. kgl. privilegium af 25 sep 1719. Kaldet Salmon Nyborg. Kilde til forældre:
"Mindeskrift....for Anordn. af 1814" Blandt stifterne af begravelsesselskabet i 1730. Kaldet Schlaumo Nyborg ifl. JFs og Margolinskys
kartotek.
181.
Sara Fürst f. Hamburg, d. 2 mar 1750, Kbh., begr.: N X‐14‐44‐13.
182.
Marcus Moses Levy f. 1704, Tyskland, g. 1729, i Fredericia. Marcus d. 8 dec 1743, Fredericia, begr.: Fredericia A‐10‐10/3. Kilde til fødested
og ‐år: Hans Tohlin, Stockholm.
183.
Hanne Levy f. 1707, Fredericia, g. (1) 1729, i Fredericia, Marcus Moses Levy (se #182), g. (2) Isac Meyer, d. Før 1764, Fredericia. Hanne
d. ca. 1790, Fredericia. Kilde til data: John Dessauer. Dødsår ifl. JFs arkiv.
184.
Israel Levin f. før 1695, Polen. Israel d. ca. 1762, Kbh.. Kantor ved synagogen i Kbh. ca. 1717‐ca. 1763 Kgl. lejdebrev 14/8‐1722, borgerskab
23/8‐1725.
185.
?
Tip‐5‐Oldeforældre
320.
? Samuel Se indledningen til "En Nakskov Slægt".
321.
?
352.
Jacob Ruben Cleve. I Amsterdam ifl. JFs arkiv (pakke 1153).
353.
?
354.
Meyer Levin f. Ottensen, d. 14 sep 1730, Kbh., begr.: N X‐12‐66‐32. Kaldet Meyer Norden. Kgl. lejdebrev 30 jul 1701. Indvandret fra
Ottensen. Kilde: "Mindeskrift... Anordn. 1814"
355.
?
360.
Marcus Lazarus Levin d. 15 sep 1729, Nyborg, begr.: Fredericia A‐8‐5/1. Boede 1682 i Vestergade i Kbh. ifl. "Slægten Salomonsen" side
XXIX. Fik 15 mar 1687 tilladelse til at nedsætte sig i Nyborg, 1 dec 1688 til at nedsætte sig i Odense som tobaksspinder. Fik 18 feb 1718
privilegium til at spinde tobak i Nyborg. Bror ifl. Margolinskys kartotek = Abraham Levin 49.192. Hebraisk navn Mordechai Jakov Elieser
Nyborg ifl. gravsten.AF
361.
Rösche Isaac d. 25 jul 1754, Nyborg, begr.: Fredericia A‐4‐7/1. Kaldet Regine. Dødssted ifl. Margolinskys kartotek. Kaldet Rosa ifl. samme.
362.
Moses Israel Fürst d. 18 jun 1715, begr.: Altona, Königsstrasse gravsten 890. Kilde til forældre: "Mindeskrift....for Anordn. af 1814" vedr.
Salomon Salomonsen. Data ifl. "Epidat".
363.
Jette Samuel Fürst d. 15 jun 1699, begr.: Altona, Königsstrasse gravsten 889. Efternavn og data ifl. Epidat. Far min formodning, baseret
på mellemnavnet.AF
366.
Heyman Moses Levy f. 1672, d. 12 jun 1754, Fredericia, begr.: Fredericia A‐3‐4/1. Også kaldet Henrik Moses Levy. Blandt de første jøder,
der bosatte sig i Fredericia. Borgerskab 21.04.1699. ifl. JFs arkiv (pakke 1153). Fødselsår ifl. JFs arkiv. d. 13 jun 1754 ifl. Margolinskys
kartotek. "Fik 1719 Skøde paa en Ejendom i Riddergade, hvor den første Synagoge blev bygget."
367.
Reize Samuel d. 16 jul 1759, Fredericia, begr.: Fredericia A‐3‐3/1. Kaldet Rosa ifl. "Jødiske Dødsfald..."
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369.

Levin Abraham f. ?, Polen, d. 12 jan 1717, Kbh.. Blev i 1695 ansat af MT som lærer og skolemester ved Synagogen. Kilde:
"Mindeskrift...Anordn. 1814".
Simcha (Susanne).

Tip‐6‐Oldeforældre
722.
Isaac. Kilde: Datters gravsten, hebraisk navn Jizchak.AF
723.
?
724.
Israel Fürst f. Altona (?), d. 2 sep 1710, begr.: Altona, Königsstrasse gravsten 1393. Kilde til data: Tom Brøndsted. Menighedsforstander,
Altona. Fik 25 feb 1673 "Koncession at bo og rejse i Kongens Riger og Lande" (Hauch‐Fausbøll). Fik ifl. samme pas 3 apr 1678 og 7 nov 1685.
725.
Rane Levi.
726.
Samuel Fürst d. 20 apr 1700, begr.: Altona, Königsstrasse grav S 1231. Kilde: "Ahnensaal der Familie Dr. Hartog Gerson" Dødsdato ifl. Tom
Brøndsted. Gravsted ifl. "Epidat". Fmtl. den, der 16 mar 1676 fik "Bevilling at indrette et Tobaksspinderi i Kjøbenhavn og forsyne Arméen
med Tobak". (Hauch‐Fausbøll). Fik ifl. samme 24 jul 1676 "latinsk Rejsepas i denne Krigstid at drive Handel "in exteras regiones et
provincias". Fik 13 mar 1677 pas (sammen med hofjuvelér Israel David).Pas 25 jan 1681. Pas 31 dec 1681.
732.
Moses Joseph d. ca. 1735, Fredericia. Fra Altona ifl. John Dessauer Dødssted ifl. Lisbeth Edwards.
738.
Abraham Salomon f. ?, Rausnitz (Mähren), d. 30 maj 1699, Kbh., begr.: N X‐6‐48‐22. Første rabbiner for MT i Kbh.. Kom til Kbh. ca. 1688.
Gravsten se Elias Levin p.22. Kilde til dødsdag: "Mindeskrift i anl. af ...anordn. af 1814." side 153. Gravstenen er den 3. ældste på N ifl. JFs og
Margolinskys kartotek.
Tip‐7‐Oldeforældre
1448.
Moses Fürst d. 14 dec 1653, Hamburg (?). Kilde til forældre, dødsår og ‐sted: Tom Brøndsted. d. 3 dage før sin søn Salomon.
1449.
Betti Israel d. 13 jul 1665, Altona, begr.: Altona, Königsstrasse grav S 1130. Kilde: Tom Brøndsted. Dødsdato og gravsted ifl. Epidat.
Hebraisk navn Beile.
1450.
Aron Josef Levi. Kilde: Tom Brøndsted, der henviser til Irene Newhouse.
1451.
Bella. Kilde: Tom Brøndsted, der henviser til Irene Newhouse.
1452.
Chajim Ruben Fürst f. ca. 1580, d. 28 mar 1653, Altona, begr.: Altona, Königsstrasse, grav nr. 855. Menighedsforstander, Altona Kaldtes
Heinrich. Kom 1612 til Altona. Ifl. Glückl von Hameln den rigeste mand i menigheden. Kilder: "Familie Dr. M. Fürst, Hamburg" og E.
Duckecz: "Zur Geschichte und Genealogie der ersten Familien der hochdeutschen Israeliten‐Gemeinde in Hamburg‐Altona" Hamburg
1915
1453.
Sara Abraham d. 2 sep 1666, Hamburg, begr.: Altona, Königsstrasse gravsten nr. 857. Kilde: "Familie Dr. M. Fürst, Hamburg"
Tip‐8‐Oldeforældre
2896.
Chajim Ruben Fürst (identisk med ovenstående # 1452)
2897.
Sara Abraham (identisk med ovenstående # 1452)
2904.
Ruben Fürst Menighedsforstander i Schauemburg. "Schutzjude" 1612 hos greven af Schauemburg. Kilde: Tom Brøndsted.
Tip‐9‐Oldeforældre
5792.
Ruben Fürst (identisk med ovenstående # 2905)

 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 ‐ dog må vi indskærpe, at vi kun har mulighed for at modtage og opstille bøger om dansk jødisk
historie samt genealogi i videste forstand (stamtavler, opslagsværker og cd‐er inden for dette emne).
Almen jødisk historie og litteratur samt Holocaust har vi ikke mulighed for at modtage.

* Penge til indkøb af bøger
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Først var der 2, så 4 og så 9, som blev til 6…….
af Lis Ekner
Min israelske ”fætter” havde fået kontakt til en
effektiv arkivar fra Rinteln, som interesserede sig
for de jødiske familier i området. Hun brugte sin
fritid til at vise os rundt de dage, vi var i byen og
havde inden vi kom skaffet diverse interessante
papirer om vores fælles tipoldeforældre.
Slægtshistorie er for mig ikke kun et spørgsmål
om at få navne på, hvem jeg er i familie med og
hvorfra de kommer. Jeg vil også gerne vide mere
om stedet, hvorfra de kommer og måske også,
hvorfor de forlod deres land. I mine oldeforæl‐
dres tilfælde forlod de Tyskland i 1873 på et tids‐
punkt, hvor der ikke var specielle forfølgelser af
jøder. Det må have været almindelig udlængsel.
Men hvorfor Danmark? Alene sproget må have
været en udfordring.

Hestehandlerens tipoldebørn foran Amschel og Minna Edelsteins
gravstene sammen med arkivaren. Artiklens forfatter nr. 2 fra højre

I JGS‐NYT i maj 2009 fortalte jeg om min tipolde‐
far Amschel Edelstein (1802 – 1858), som var
hestehandler i Rinteln, sydvest for Hannover,
Tyskland. Jeg skrev, at han fik fire sønner, hvoraf
den ene Ludwig Edelstein (min oldefar 1836 –
1911) i 1873 flyttede teltpælene til København
efter at have giftet sig med min oldemor Louise
Dux fra den nærliggende by Hildesheim.

Det var trods alt ikke sådan lige at tage flyveren
eller toget til et nyt land. På trods heraf var der
mange der flyttede rundt i Europa længe før der
var noget der hed EU og regler for arbejdskraf‐
tens frie bevægelighed. Mobiliteten var generelt
stor i slutningen af 1800‐tallet og der var ikke så
mange hindringer for at slå sig ned i et andet land
og skabe sig en fremtid. Måske flyttede mine
oldeforældre fra Rinteln, som var en mindre
provinsby fordi en 2 år ældre bror skulle overtage
faderens hestehandlerforretning. Og der var
sikkert ikke plads til to. Jeg ved det ikke, men det
er en formodning.

Det viser sig, at Amschel og hans kone Minna født
Franck fik 9 børn! Til at begynde med kendte jeg
kun til to. Det blev i 2007 til fire efter jeg havde
fået kontakt med familie i Israel. I 2009 kom jeg
op på ni, som til sidst blev til seks. Herom senere.
Der var noget ved den hestehandler, som gjorde
at jeg godt ville vide lidt mere om ham og byen
han kom fra. Jeg kunne måske også finde ud,
hvorfor to af hans sønner forlod Tyskland i slut‐
ningen af 1800‐tallet. Udover min oldefar flyttede
en anden søn Victor Edelstein til England. (JGS‐
NYT september 2007).

Efter mange mails til og fra USA, Israel og
Danmark fik vi sat et program sammen og mødtes
en varm septemberdag 2009 i Rinteln. Det blev
et meget givende familietræf. Jeg kendte min
israelske fætter fra besøg i Israel, men den
amerikanske var ny for mig.

Mødet i Rinteln
Jeg har siden 2007 haft tæt kontakt med andre
efterkommere af hestehandlerens mange sønner.
Indtil videre de der bor i Israel og USA. Vi beslut‐
tede at mødes i Rinteln. Det var noget af et pro‐
jekt, der skulle søsættes. Jeg havde den korteste
rejse, så jeg rettede ind efter USA og Israel. Det
blev en realitet i efteråret 2009, hvor tre af heste‐
handlerens tipoldebørn, som alle hed noget med
”E” til efternavn mødtes. Navnet Edelstein var
bevaret af familien i Israel. I USA var det blevet til
Elston efter nogle år i England på vejen til USA.

Den ”brune” by
Jeg havde inden turen fundet lidt informationer
om Rinteln.
Det var interessant læsning, som måske betyder,
at det ikke har været så let at være jøde allerede i
1800‐tallet. I 1893 blev fx Der Anitisemitische
Jugendbund grundlagt i Rinteln. 18 år var den
nedre aldersgrænse for medlemskab. Ikke særligt
flatterende oplysninger. Her lagdes kimen til den
”brune” by. Ikke just en eftertragtelsesværdig
titel at få hæftet på sig.
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I 1924 blev den første afdeling af det nazistiske
parti oprettet i Rinteln. Ved det almindelige
rigsdagsvalg i 1933 fik NSDAP (Nationalsocia‐
listerne) de fleste stemmer. Dobbelt så mange
som Socialdemokraterne med Kommunisterne på
en tredje plads. Det var formentlig baggrunden
for, at byrådet med borgmesteren i spidsen, en
måned efter valget som en af de første byer
besluttede at gøre Adolf Hitler til æresborger.
Først i 1946 blev æresborgerskabet tilbagekaldt.
I 1933 var der ca. 70 jødiske borgere i Rinteln,
hvoraf nogle nåede at flygte og nogle begik
selvmord. I 1940 var tallet ned på ca. 30, som
alle blev deporteret.
Dagens Rinteln
I dag er der ingen jøder i Rinteln. Der er kun den
jødiske begravelsesplads tilbage i en ikke særlig
velholdt stand. Byen har overtaget vedligehol‐
delsen.

Hvad arkiverne fortalte
Jeg fik blandt andet et interessant brev, som
myndighederne den 16. marts 1934 havde sendt
til lederen af ”synagoge menigheden” (en beteg‐
nelse jeg ikke tidligere er stødt på).

Et enkelt mere synligt tegn på, at der har været
en jødisk menighed fremgår af den messing
plade, der er sat op på et hus i den gade i byens
centrum, hvor der boede flere jødiske familier. I
et af husene var der indrettet et jødisk bederum.

Henvendelsen vedrører ønske om at få oplyst
fødselsdatoerne på tipoldefar Amschel Edelsteins
6 børn. Brevet er gengivet på næste side. Som det
fremgår er henvendelsen begrundet i ”familiehi‐
storiske grunde”. Jeg har svært ved at se, hvilke
historiske grunde fødselsdatoer for personer, der
er født for ca. 100 år siden – i første halvdel af
1800‐tallet kan have i 1934!
Menighedens leder besvarer høfligt brevet og har
med håndskrift påført de ønskede fødselsda‐toer.
Og returnerer det allerede den 20. marts med
den bemærkning, at da menigheden ikke har haft
udgifter ved besvarelsen returneres den med‐
sendte Mark og brevet sluttes med følgende be‐
mærkning: Det glæder mig at kunne gøre dem
tilpas og sender Dem med ypperlig/fortræffelig
højagtelse en hilsen – Menighedens ældste. Jeg
synes jeg kan læse en vis spydighed i mellem
linierne!

Mindepladen, som først er sat op efter 2000 er
ikke anbragt på det hus, hvor bederummet var.
Det viste sig i øvrigt, at bederummet var indrettet
i vores tipoldefars hus! Men ejerne af huset i dag
ønsker ikke at have mindepladen på deres hus.
Den er derfor anbragt på et offentlig ejet hus
overfor ”vores hus,” som vi følte, det var. Det var
vores dygtige ”guide” fra stadsarkivet, som for‐
talte denne interessante historie. Der står derfor
på pladen, at der i denne gade indtil 1938 var en
jødisk synagoge. Jeg undrede mig over formule‐
ringen en ”jødisk” synagoge.

Vores guide havde også fundet ud af, hvor heste‐
handleren havde sin forretning. Byens centrum
var ikke det bedst egnede sted for et større
hestehold. Med diverse gamle kort drog vi af sted
til byens udkant, hvor vi fandt bygningerne fra
tipoldefars tid. Der var i dag et diskotek i en af de
store bygninger. Hele området er i dag en del af
en campingplads.
Fra arkiverne fik vi flere interessante ting at vide,
hvoraf jeg her vil omtale nogle.
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Ved læsning af oversigten over fødsler fandt jeg
min oldefars sidste fem søskende, hvorved vi kom
på ni. Da jeg også fik en oversigt over dødsfald
fandt jeg ud af, at de ni var reduceret til seks, da
tre – alle piger – døde som børn. De 2 var døde
samme dag hhv. 7 og 3 år gamle. Det kunne tyde
på en ulykke, men det er rent gætteri. Den tredje
var kun 5 måneder ved dødsfaldet. Det var den
ene af tvillinger. Det kunne tyde på, at den ene
ikke har været robust nok. På den måde blev de
ni søskende pludselig reduceret til seks.

var født ”unehelich” (udenfor ægteskab) i 1831,
da mine tipoldeforældre først blev gift i 1833
altså to år efter pigens fødsel! Det må have været
noget usædvanligt i 1830’erne.
Hestehandlerens efterkommere ‐ dem jeg indtil
nu har fundet ‐ er i dag spredt over mange lande:
Argentina, Israel, USA og Danmark. Måske flere
lande. Argentina er fx først kommet på mit
slægtshistoriske atlas for et par måneder siden.
Familiens navn føres videre i Buenos Aires som
Edelstein‐Pernice.

En anden interessant oplysning på fødselsover‐
sigten var, at den 7‐årige pige som døde i 1838

Så måske kommer der en fortsættelse om
hestehandlerens efterkommere.
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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.
ALLE MØDERENE FINDER STED I NY KONGENSGADE 6, KØBENHAVN K.
– DOG UNDTAGEN FÆLLESMØDET I HAMBORG

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!
(Læs mere på side 1)

16. – 18.
okt. 2010

Fællesmøde JGS-Hamborg – JGS-Danmark i Hamborg

5. okt. 2010

Om slægtsforskning, familiehistorie og nyfundne slægtninge

 19:30

Lis Ekner fortæller om, hvordan hun har grebet sin slægtsforskning an og lidt om hvordan hun
fandt familie og de fandt hende. Og nogle af de oplevelser, det har givet undervejs.

Se programmet på næste side (side 14).

Indtil nu er det blevet til kontakt eller besøg i USA, England, Australien, Argentina, Israel og
Ægypten.
I dette nummer af JGS-NYT side 10-12 skriver Lis om nogle af sine oplevelser. – Resten får vi
den 5. oktober!
23. nov.
2010

Historien om de spanske jøder
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.
Nærmere oplysninger kommer senere – på wwww.jgs-danmark.dk etc.

14.dec.
2010
 19:30

Sofie Lene Bak om sin nye bog
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.
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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 i den jødiske afdeling. Der er gratis adgang.

19.00

Middag på en restaurant i den historiske Deichstrasse

Søndag den 17. oktober
10:00

Jürgen Sielemann henter os og tager os med til Warburg Haus, Heilwigstrasse. 116, <
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

10:30

Jürgen Sielemann byder velkommen

10.45 - 11.15

Sylvia Steckmest fortæller om slægtskabet mellem Heine-familien fra Altona og Hamburg
Heine og den danske Heine-familie.

11.25 - 12.00

Tom Brøndsted demonstrerer sin database over danske jødiske begravelsespladser før
1887.

12.10 – 12.50

Dr. Jutta Braden fortæller om jødiske konvertitter i såvel Hamburg som København i det
18. århundrede

13.00 – 14.30

Frokostbuffet i Warburg-Haus

14.30 – 15.00

Allan Falk fortæller om den jødiske begravelsesplads i Møllegade og om familierne
Cantor, Goldschmidt og Fürst i København i det 17. og 18. århundrede

15.10 – 15.40

Johann Hinrich Möller taler om Stolpersteine I Hamburg

15.50 – 16.30

Kaffepause i Warburg Haus

16.30 – 17.00
19.00

Middag på en restaurant i Eppendorf-området

Mandag den 18. oktober
9.30 - 12:00

Besøg på Königstraße begravelsespladsen i Altona, hvor Michael Studemund-Halévy vil
vise os rundt – specielt til de grave, som de danske deltager har ønsket.
Oplys venligst i forvejen hvilke grave der er interesse for!

12.30 – 13.00

Besøg på Instituttet For De Tyske Jøders Historie

13.00 – 14.10

Frokost på en vegetarisk restaurant på Hallerplatz

14.20 - 15.00

Besøg på Talmud-Tora skolen og Hamburg JGS’s lokaler

15.10 - 16.00

Kaffe på den jødiske café Leonar

16.00

Jürgen Sielemann ledsager de danske gæster til Hamburg hovedbanegård.

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/.
Deadline for tilmelding var 1. august, og der er tilmeldt 10 deltagere fra Danmark.
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Andre møder af interesse
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. Arrangeres i fællesskab
med JGS-Danmark - Se ovenfor under mødeprogrammet
Tirsdag den 7. december 2010: Fælles Chanukah – hvor vi kan møde de forskellige kulturers traditioner.
Samme aften tages der afsked med Ny Kongensgade 6.
Selskabet for Dansk Jødisk Historie, Mosaisk Troessamfund og WIZO arrangerer
Rundvisning på begravelsespladsen i Møllegade kl. 18.00 samt debataften om åbningen af Møllegadebegravelsesplads kl. 19.00 i LiteraturHaus Møllegade 7, 2200 København N
tirsdag den 14. september 2010
Da antallet til omvisningen på begravelsespladsen max. kan være på 50 skal man tilmelde sig til
selskabets sekretær Tanja Ettin på mail <rambamcph@gmail.com> eller på telefon: 26 80 69 82
Nærmere oplysninger på www.rambam.dk

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!
SOMMEROMVISNINGER I UDSTILLINGEN - PÅ ENGELSK
Få indblik i tankerne bag Daniel Libeskinds fantastiske arkitektur og lad dig inspirere af de danske jøders historie.
Omvisningerne starter kl. 14 på disse dage: Søndage: 22.08 og 29.08. Der betales almindelig entré.
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.
Søndag d. 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 verdenshistorie gemt på de to jødiske
begravelsespladser. Husk en kasket eller anden hovedbeklædning til mænd!
Begravelsespladsen i Møllegade
Søndag d. 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.
GOLDEN DAYS FESTIVAL: 1700-TALLET
Foredrag på Dansk Jødisk Museum d. 7. september kl. 19.30: Foredrag: ”Omvend jer eller gå fortabt!”
Tvangsprædiken var blandt metoderne, da jøderne skulle omvendes i 1700-tallet pietistiske København. Professor og
kirkehistoriker Martin Schwartz Lausten åbner dagbøger og fortæller historien om det tyske missionsholds
anstrengelser med de danske jøder, der skulle integreres ‘for deres egen skyld’. Alm entré til museet.
ØRESUND ARCHITECTURE & DESIGN DAYS - Fri entré til museet lørdag d. 11. september kl. 12-17
Oplev en arkitektonisk perle, der fortæller dansk jødisk historie gennem bugtende gange og skæve vinkler.
Stjernearkitekten Daniel Libeskind har skabt et sanseligt og anderledes museumsrum, der tager udgangspunkt i den
enestående redning af de danske jøder i oktober 1943. Vartegnet og konceptet for museet er det hebraiske ord
Mitzvah, som kan fortolkes som ’en god gerning’. Det medmenneskelige engagement symboliseres i museets form,
struktur og lys og interiøret refererer på mange måder til Øresund og til forbindelsen mellem Danmark og Sverige.
Museet er med sin spektakulære arkitektur og smukke udstilling en hyldest til fredelig sameksistens og
medmenneskelighed.
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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Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50, 1307 København K
Den 4. september 2010 åbner
Statens Museum for Kunst
en udstilling med værker af BOB DYLAN: ”The Brazil
Series”
EUROPÆISK JØDISK KULTURDAG 2010
Søndag den 5. september 2010 - Kl. 13:00 – 17:00
Er arrangeret i samarbejde mellem
Selskabet for Dansk Jødisk Historie - Jødisk Slægtshistorisk Selskab - B’nai B’rith – Danmark Loge
Belgium
BosniaHerzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Lithuania
Macedonia
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
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STATENS MUSEUM FOR KUNST – Biografsalen
Kasper Monrad, Overinspektør og seniorforsker, Statens Museum for Kunst. De fleste vil nikke
genkendende til navnet Kasper Monrad, idet han siden 2007 har haft interessante indlæg i bladet
Goldberg. Kasper Monrad har ansvaret for museets internationale samarbejde og har udgivet en
lang række publikationer.
Lea Boruszek, født 1949 i Walbrych, Polen, men uddannet på Kunstakademiet. Medlem af
Kunstnersamfundet med udstillinger både her og i udlandet.
Doris Bloom, Maler og grafiker, Født 1954 i Vereeningen, Sydafrika. Uddannet på Johannesburg
College of Art 1972-74 og Kunstakademiet i København. (Dan Sterup Hansen, Robert Jacobsen og
Helge Bertram 1976-84).

Danish Institute for International Studies
and Introitte Publishers have the pleasure of inviting you to a seminar on:
Testimonies from Auschwitz: An Intimate Look at the Sonderkommandos and
the Process of Mass Murder
Friday, 10 September 2010, 13.00-15.00
Main Auditorium, Strandgade 71, ground floor, 1401 Copenhagen K
Tilmelding senest 8.9.10 og nærmere oplysninger på http://www.diis.dk/sw95672.asp -
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En artikel om jødisk kultur – og hvad det kan føre med sig
Af Merete N. Christensen

Der var engang for længe siden, hvor der kun var
ét jødisk historisk selskab i Danmark/København.
Det udgav et lille blåt skrift, som siden blev til
”Rambam”.

Personen, der inviterede den gamle redacteur til
Israel i sin tid, var en Ruben. Denne gang blev de
besøgende mødt af en Samson, som viste dem
rundt med stor generøsitet i flere dage. Denne
rejse kom i stand af en Niemann, en Unterschlag
og mange flere. Der blev talt megen mispochologi
(familiehistorie), bragt hilsner og orden i
stamtræerne i den uge turen varede.

Dengang ‐ som nu ‐ måtte redaktøren ofte skrive et
eller andet for at få sider nok i trykken! ”Den
gamle redacteur”, nemlig undertegnede, blev da
grebet af en ubetvingelig trang til at udtale sig om
jødisk kultur i Danmark og skrev en artikel i nr. 20
af det lille blå skrift.

At studere den store jødiske familie.
Det er muligvis kendt af mange, men ellers skal det
repeteres her:

I en bisætning skrev hun, at hun måtte afstå fra at
skrive om de sider af dansk jødisk kultur, der havde
med forholdet til Israel at gøre, fordi hun aldrig
havde været der. Kort tid efter blev hun ringet op
og – for at gøre en lang historie kort – inviteret til
at besøge Israel i 14 dage, en uge i Jerusalem og en
uge i Tel Aviv. Siden blev det til andre rejser hertil,
og så i år kom der endnu en invitation – næste 25
år efter.

På YadVashem i Jerusalem findes den store
database over Holocaustofre.
(Se JGSNYT 2005/1 s. 7‐8; 2006/4 s. 3‐4; 2007/1 s.
7. & http://www.yadvashem.org/)
På Diasporamuseet, Beit Hatfutsot , i Tel Aviv kan
man søge i store databaser efter slægtninge eller
oplysninger om de byer, hvor familien levede.

Efter at redaktøren og hendes husbond havde
skrevet et jubilæumsskrift om
”Begravelsesselskabet af 1810”, blev de begge
inviteret til Israel, som husbonden dermed kom til
at se for første gang.

(Se http://www.bh.org.il/ )
Det nytter!
Ofte har vi gentaget her i JGS‐NYT, at man ikke skal
give op i sin søgning. Vi har mange solstråle‐
historier om slægtninge, der har fundet hinanden.
Vort næste arrangement vil bevidne det.

Jeg skal ikke trætte læserne med beskrivelser af de
mange ting, de så. Dels har de fleste nok selv været
der, dels må læserne vel nu tænke: ”Og hvad har
det så med jødisk genealogi at gøre?”

Jødisk kultur.
Ved at studere den enkelte såvel som slægten
lægges byggestenene til den store fortælling om
jødisk historie og kultur – i verden, i Israel, i
Danmark.

Ingen jødisk kultur uden mennesker – mennesker,
som er en del af den store jødiske familie.
Man kan ikke foretage en sådan rejse uden at
møde – ikke bare israelere – men også personer
med tilknytning til det danske.

Den gamle redacteur
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Af Elsebeth Paikin

Jeg har tidligere skrevet om Eastman’s Online
Genealogy Newsletter … og der er mange interessante
og oplysende artikler. Så jeg kan kun anbefale at I kigger
ind hos Eastman fra tid til anden – bedst abonnerer på
hans e‐mail nyhedsbrev. Jeg vil dog henlede
opmærksomheden på:

På www.FindMyPast.com kan man nu finde
fødselsregistreringer for perioden 1837‐2006
FindMyPast.com har indekseret over 100 millioner
fødselsprotokoller, hvilket er første del af en nyhed på
websitet for fødsels‐, vielses‐ og dødsregistreringer i
England og Wales.

Granite Mountain Records Vault Videos Online
Mange af os har hørt om Granite Mountain grotterne,
der befinder sig under 700 meter granit uden for Salt
Lake City, men meget få har været indenfor. Family‐
Search har nu udgivet et par videoer, der giver os alle et
indblik i hvad der foregår dybt nede i bjerget.
Det er ikke kun mikrofilm der bliver lagret og
mangfolddiggjort i ”Granite Mountain Records Vault”.
Der er nu også iværksat et projekt, der skal føre til at
alle mikrofilmene bliver digitaliseret, således at alle
mikrofilmene vil blive tilgængelige for alle verden over ‐
i deres eget hjem!
Mange af de mikrofilm, der er lagret i Granite
Mountain Records Vault, er de eneste eksisterende
eksemplarer, da originalerne er gået tabt.
Der er to videoer (på englsk) om projektet og Granite
Mountain:
Video #1: http://www.youtube.com/watch?v=MfXVvWb0qOQ

FindMyPast er ikke gratis, man skal abonnere ligesom
hos Ancestry.com, der er forskellige priser.
Yderligere oplysninger, samt søgemaskinen, kan findes
på http://www.findmypast.co.uk/birth‐indexes‐search‐
start.action.
Et eksempel:
Søgning på ”Hambro” giver 142 hits … her er kun nogle få:
HAMBRO Everard Alexander Hendon Middlesex 1842 VIEW
HAMBRO Jane Whitechapel London 1849 VIEW
HAMBRO Samuel Whitechapel London 1850 VIEW
HAMBRO Aaron Whitechapel London 1853 VIEW
HAMBRO Emily Rosa Lambeth London 1857VIEW
HAMBRO Jane Whitechapel London 1858 VIEW
HAMBRO Woolf Whitechapel London 1858 VIEW
HAMBRO Cecilia Mary Hackney London 1859 VIEW
HAMBRO Martha Whitechapel London 1859 VIEW
HAMBRO Carolina Susan Wandsworth London 1859 VIEW
HAMBRO Alice Maria Lambeth London 1860 VIEW
HAMBRO Maurice Whitechapel London 1861 VIEW
HAMBRO Rosa Whitechapel London 1861 VIEW
HAMBRO Hannah Whitechapel London 1863 VIEW

Der er mere at finde på “findmypast” – fx
* komplette folketællinger fra England fra 1841‐1911.
* ud‐ og indvandrerprotokoller (24 millioner poster)
* militærprotokoller (1. og 2. Verdenskrig)
* og meget, meget mere …

Video #2: http://www.youtube.com/watch?v=y1OqEEbRTVw

Det er gratis at søge i de fleste af databaserne, men vil
man have billeder eller dokumenter må man betale.
Før man bestemmer sig, kan man få 14 dages gratis
prøvetid.
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Af Elsebeth Paikin

YIVO* Encyclopedia of Østeuropa Online
YIVOs trykte encyklopædi for Østeuropa har kun været på markedet i 2 år og koster 400 USD, men YIVO
har nu besluttet gøre den tilgængelig online: http://www.yivoencyclopedia.org.
Der har været en del kritik på JewishGens diskussionsgruppe, hvor der blev klaget over at der ingen
resultater er for de byer, de tastede ind.
Det skal derfor understreges, at formålet med bogen ikke var at være en encyklopædi for jødiske byer.
Søger man det finder man det i ”Encyclopedia of Jewish Life før og under Holocaust”, som oprindeligt
kostede 395 USD men nu an købe fra Avotaynu for 99 USD, og den har oplysninger om 6.500 jødiske byer.
En liste over byerne findes på: http://www.avotaynu.com/books/encyclopedia.htm
YIVO Encyclopedien er en encyklopædi for historien om jøderne i Østeuropa. Derfor har den artikler om
udvalgte byer, personer, begivenheder og steder, og den har nogle interessante kort - i alt 60 (bl.a. Kovno,
Lodz og Warszawa ghettoer). På disse kort kan man finde specifikke steder i ghettoen, og med musen pege
på et punkt på kortet og få en beskrivelse af det pågældende sted. Der er tre kort af "Polen" fra 1795, 1900
og 1930. På et mere globalt plan er der kort over Østeuropa i 1600, 1740, 1814, 1923, 1945 og i dag.

Et af de interaktive kort - her over Warszawa ghettoen

* YIVO ‐ Institute for Jewish Research blev grundlagt i 1925 Vilna, Polen, (nu: Vilnius, Litauen) af fremtrædende europæiske intellektuelle – fx Albert Einstein og Sigmund
Freud som ”Yidisher Visnshaftlekher Institut”. YIVOs fokus er ashkenaziske jøders historie og kultur og senere deres indflydelse i Amerika.
YIVO er verdens mest omfattende center for østeuropæiske jødiske studier; jiddisch sprog, litteratur og folklore, og jødiske immigranters oplevelse. YIVOs bibliotek har i
dag flere end 385.000 bind på 12 forskellige sprog; arkivet indeholder flere end 24.000.000 manuskripter, dokumenter, fotografier, lydoptagelser, kunst, film, plakater,
noder og andre genstande. YIVO tilbyder en række kulturelle begivenheder, voksen‐og jiddisch sprogundervisning (herunder det banebrydende Uriel Weinreich Program),
forskellige videnskabelige publikationer, forskningsmuligheder og –stipendier.
Idéen til YIVO var oprindeligt den jiddische lingvist og forfatter Nochum Shtif (1879‐1933). Blandt de øvrige grundlæggere var filolog og teater instruktør Max Weinreich
(1894‐1969) og historikeren Elias Tcherikover (1881‐1943). Blandt de øvrige var historikerne Shimon Dubnow, Saul Ginsburg, Abraham Menes, og Jacob Shatzky;
psykologerne og pædagogerne Leibush Lehrer (1887‐1964), Abraham Golomb, H.S. Kasdan og A.A. Roback; økonomerne og demograferne Jacob Leshchinsky (1876‐
1966), Ben‐Adir, Liebman Hersh, og Moshe Shalit; Weinreich ledte sprog‐ og litteratursektionen hvor også J. L. Cahan, Alexander Harkavy, Juda A. Joffe, Selig
Kalmanovitch, Shmuel Niger, Noah Prilutzky, og Zalman Reisen arbejdede.
En del af YIVOs arkiver og ledere overlevede krigen. Nazisterne overførte størstedelen af YIVOs arkiver til Berlin, hvor papirerne overlevede krigen intakt og hvorfra de
med amerikanernes hjælp blev flyttet til New York, hvor YIVOs fire direktører for forskningssektionerne allerede befandt sig.
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Nye bøger:
Encyclopedia of Jews in the Islamic World
"Encyclopedia of Jews in the Islamic World" (EJIW) er nu udkommet på tryk i 5 bind og er også tilgængelig online … men
ikke gratis. EJIW omhandler en del af jødisk historie, religion og kultur, som indtil nu har manglet. Den udfylder et hul i
den akademiske litteratur om jøder i muslimske lande, især i den sene middelalder, tidlig moderne og moderne tid.
Detaljer:
‐ Det eneste reference værk af sin art: up‐to‐date forskningsbaseret og med bibliografier.
‐ Flere end 350 internationalt anerkendte forskere fra Nordamerika, Europa, Afrika og Mellemøsten.
‐ Flere end 250 farve og sort/hvid illustrationer, grafer og kort.
‐ Flere end 2200 artikler og 1,5 millioner ord.
Fra juli 2010 findes der også en online version som vil blive opdateret ‐ i 2011 og 2012 ‐ med yderligere tusinder af
fotografier, lydfiler og primære kilder.
Det redaktionen omfatter:
‐ Ansvarshavende redaktør Norman A. Stillman
‐ Al‐Andalus: Angel Saenz‐Badillos
‐ Middelalder arabisk‐talende verden: Meira Polliack
‐ Moderne arabisk‐talende verden: Daniel Schroeter, Phillip Ackerman‐Lieberman
‐ Osmannerriget og moderne Tyrkiet: Avigdor Levy, Yaron Ayalon
‐ Persien, Moderne Iran, Kurdistan, Kaukasus og Centralasien: Vera Basch Moreen
Prisen (1.099 USD!) gør det imidlertid umuligt for den almindelige læser at få adgang til værket, hvis man ikke bor i
nærheden af et bibliotek, der har købt det.
Lad os håbe, at Det Kongelige Bibliotek har råd til at anskaffe sig de fem bind – eller adgang til online‐udgaven!



Josef Fischer Biblioteket



Josef Fischer Biblioteket i Rømersgade 3 er vel endnu ikke et stort et af slagsen, men det vokser støt ‐ ikke
mindst takket være gaver.
Vi har på det seneste modtaget gaver far André Zachzinsky og Erik Henriques Bing.
Biblioteket har nu en fuldstændig samling af Erik Henriques Bings store produktion om dansk jødisk historie og
genealogi.
I den forbindelse vil vi dog indskærpe, at vi kun har mulighed for at modtage og opstille bøger om dansk jødisk
historie samt genealogi i videste forstand (stamtavler, opslagsværker og cd‐er inden for dette emne).
Almen jødisk historie og litteratur samt Holocaust har vi ikke mulighed for at modtage.
Merete N. Christensen
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