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Efterlysning: Hvem kan hjælpe ….
Af Hanne Demsitz
Det er et foto fra hjemrejsen fra Vadstena, Sverige, maj 1945. Kan nogen hjælpe med at identificere personerne. Den eneste jeg kender er Israel Posin med familie! Er der familier, som ønsker en kopi kan det, mod
betaling af fremstillingsprisen og forsendelsen bestilles hos Hanne Demsitz.
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Svar venligst til Hanne Demsitz: kiske@mail.dk eller tlf. 4586 6550 eller 2678 5550
Hanne Demsitz har endnu en efterlysning på side 16 af foto fra Mosaisk Drengeskole 1924.

Nr. 1 – Vol. 8 – Februar 2011
Indmeldelse kan ske på følgende måder:

JGS-NYT
 Jødisk Slægtshistorisk Selskab i Danmark
 Jewish Genealogical Society in Denmark
Kildevænget 37, 2100 København Ø.
Website: www.jgs-danmark.dk
Ny e-mail adresse: jgs-danmark@jgs-danmark.dk
______________
JGS-Danmark er medlem af International Association
of Jewish Genealogical Societies samt af Dansk
Historisk Fællesråd.
______________
Bestyrelse:
Formand: Elsebeth Paikin
e-mail: elsebeth@paikin.dk
Næstformand: Lis Ekner
Redaktør: Merete Næsbye Christensen
e-mail: merete.naesbye@christensen.mail.dk
Sekretær: Henry Nachman
Kasserer: Allan Falk
Max Gritzman
Olly Ritterband
Suppleanter:
Eleonora Lewandowski
Jette Lohmann
Bibliotekar: Merete Carstens
Redaktion af dette nummer:
Merete Næsbye Christensen, Elsebeth Paikin &
Bente Merklin

1. På selskabets website www.jgs-danmark.dk under menupunktet ”Indmeldelse og kontingent” findes en indmeldelsesblanket med betalingsvejledning, som kan skrives ud og
indsendes i udfyldt stand til
JGS-Danmark Kildevænget 37, 2100 Kbh. Ø.
OBS! Der udsendes ikke girokort til nyindmeldte.
Når kontingentet er indbetalt fremsendes vedtægter, referat
af seneste generalforsamling samt det seneste nummer af
medlemsbladet, JGS-NYT.
2. Indmeldelsesblanket kan rekvireres ved henvendelse til
kassereren (se ovenfor).
3. Indmeldelse kan også ske ved møderne.
______________________
Bankkonto:
Danske Bank reg.nr. 4330 konto nr. 4330 876 263
______________________

Årskontingent:
én person:
par (samme adresse):
studerende:

Fotografisk, mekanisk eller anden form for mangfoldiggørelse
eller gengivelse af JGS-NYT eller dele heraf er i henhold til
gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående
aftale med Jødisk Slægtshistorisk Selskab i Danmark. For uopfordret indsendt materiale påtager JGS-NYTs redaktion sig intet
ansvar.
Permission is granted for the quoting, in whole or in part, of any
original article included in this issue of JGS-NYT by the newsletter/journal of any other IAJGS member society, providing
acknowledgement of the source is given, unless the article is
identified as one that is not to be reproduced. Acknowledgement
should include the title of the newsletter, the issuing society and
its volume number or date of publication. Additionally, as a
courtesy, we request that an email be sent letting us know that a
published article is being further used.

Entré ved ordinære møder:
Medlemmer
Gæster

Kroner:
100
150
50
30
60

JGS-NYT med posten:
Ønskes JGS-NYT tilsendt pr. ordinær post skal der betales
50 kr. årligt udover kontingentet (for 4 nyhedsbreve af varierende omfang pr. år) til dækning af trykning og porto.
________________________________________________

DEADLINE for JGS-NYT:
1. februar – 1. maj – 1. august – 1. november

Indholdsfortegnelse
Efterlysning: Hvem kan hjælpe (foto fra afrejse fra
Vadstena)………………………………………………………
Om registreringen af de ældste jødiske gravsten ………….
Faderskabssager / alimentationssager ………………………
Siden sidst ………………………………………………..…….
Erfaringer med jødisk slægtsforskning på nettet .………….
International Jewish Genealogical Conferences:
Washington 2011 – Paris 2012 – Jerusalem 2014 ………..

1
3
10
11
13
15

Efterlysning: Hvem kan hjælpe (foto fra Mosaisk
Drengeskole 1924 ……………………………………………. 16
Mødeprogram:
David Simonsens Arkiv: brevsamlingen bliver digital ……….. 17
Generalforsamling & Mosaiske Begravelser og Gravsten
indtil 1886 ...………………………………………………….. 18
Nogle tips fra mødet den 15. februar (”Hvad nu…?”) …………. 19
Indfødsret / udlændingesager .…………………………………… 20

2

Nr. 1 – Vol. 8 – Februar 2011

Ved generalforsamlingen præsenterer Tom Brøndsted sit projekt:

Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886
Om registreringen af de ældste jødiske gravsten
Af Tom Brøndsted

Folkekirken), og idéen om at man som afdød til tid
og evighed ‐ også længe efter forskydningen af de
tektoniske plader har skabt nye kontinenter og

På opfordringer (en hel del endda!) fra JGS' for‐
mand Elsebeth Paikin vil jeg her fortælle lidt om
det igangværende arbejde med at fotografere og
registrere gravstenene på de jødiske kirkegårde
i Danmark. Arbejdet omfatter alle kirkegårdene
på nær de to yngste i København, og det foreløbige
resultat kan beses på
tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser

tilintetgjort andre ‐ skal ligge på samme sted, er
mig noget fremmed. Men jeg respekterer natur‐
ligvis de religiøse følelser mange knytter til
kirkegårdene.
For mig er de jødiske kirkegårde og de op til over
300 år gamle gravsten først og fremmest en histo‐
risk kulturarv. De udgør ikke bare de danske jøders
kulturarv. Der er tale om en dansk (eller for den
sags skyld europæisk) kulturarv. Personligt har jeg
som ikke‐jøde 22 direkte forfædre begravet i Møl‐
legade i København. Jeg tror ikke der er mange
nulevende troende jøder, der har en tilsvarende
stor "aktiepost" i denne kirkegård. Og mon ikke
størstedelen af nulevende efterkommere til de
gravlagte i Møllegades carre X fra 1700‐tallet er
kulturkristne som jeg? Netop derfor er jeg også af
den mening, at f.eks. udgifter til renovering og be‐
varing af i hvert fald sten fra 1700‐tallet bør afhol‐
des af Nationalmuseet, altså af vores fælles kasse.
Ikke af Mosaisk Troessamfund, der økonomisk vist
også har nok at se til med de noget yngre legat‐
gravsteder, det har forpligtet sig til at vedligeholde.
Men denne diskussion skal dog ikke føres her.

Her i vintermånederne, hvor selve fotograferings‐
arbejdet ligger stille, er ca. 1/4‐del af stenene "i
hus". De er altså fotograferet og identificeret i den
grad vi (dvs. Allan Falk og jeg) har kunnet tyde til‐
strækkelig mange detaljer (navne, årstal osv.) af de
til tider meget svært læsbare, hebraiske inskrip‐
tioner. I andre tilfælde har vi alene ud fra positio‐
nen måttet anslå stenenes sandsynlige identiteter.
Da der er tale om et igangværende arbejde vil jeg
ikke så meget fokusere på endelige konklusioner
(stenenes tilstand samlet set, hvad der er gået tabt
osv.), men mere på motivationen bag arbejdet.
Nærmere bestemt vil jeg fortælle lidt om forløbet
der førte til, at jeg gik i gang med arbejdet.
Formål/Motivation: Genealogi/Religion/Kulturarv
Lad det med det samme være sagt, at min motiva‐
tion for registreringsarbejdet ikke så meget bunder
i min interesse for genealogi, altså det forhold at
gravstensinskriptionerne er en vigtig kilde til be‐
stemmelse af slægtskabsforhold mellem jøder i det
18.‐19. århundrede. Langt det meste af den genea‐
logiske information, vi kan fravriste inskriptioner‐
ne, er vel nok allerede nedfældet i de trykte kilder,
Allan Falk har anvendt til sin "Dansk‐Jødisk Genea‐
logisk Database" (se JGS‐NYT nr. 4 vol. 7, nov.
2010). For så vidt skal vi heller ikke forvente, at
arbejdet vil afdække væsentligt genealogisk nyt.
Men lidt har også ret. Jeg vil tro, at Allan Falk, der
har været meget hjælpsom med identifikationen af
stenene, indtil nu hen ved 20 gange har foretaget
et par småjusteringer af sin genealogiske database
på baggrund af det, vi har fundet ud af. Men mere
genealogi er det heller ikke blevet til!

Hvis man som jeg primært betragter de ældre jø‐
diske kirkegårde som en slags museer med beva‐
ringsværdige mindesten, vil man nok også for‐
vente, at der for længst er udarbejdet en registrant
med fotografier og udførlige beskrivelser af eks‐
perter i klasse med Josef Fischer, Julius Margolin‐
sky eller andre. Indtil for ganske få år siden var jeg
selv overbevist om, at en sådan (uudgivet) samlet
registrant måtte findes et eller andet sted f.eks. i
Mosaisk Troessamfund, på Nationalmuseet eller
det Kgl. Bibliotek. Uden sammenligning i øvrigt:
Vores runesten er jo velbeskrevet først og frem‐
mes i de to tykke bind "Danmarks Runeindskrifter"
af Lis Jacobsen og Erik Moltke fra 1941/42.

Motivationen bag registreringsarbejdet har for mig
heller ikke noget med religion at gøre. Jeg er vel
det man kalder kulturkristen (dog ikke medlem af

Faktum er, at det nærmeste vi kommer en sådan
registrant er Julius Margolinskys bog ‐”Jødiske
Dødsfald i Danmark 1693‐1976” fra 1978.

Hvad findes der i forvejen af registranter?
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Denne bog – desværre uden fotografier af
gravstenene ‐ kendes vel stort set af alle, der
interesserer sig for dansk‐jødisk genealogi.
Kapitlerne om kirkegårde‐ne i provinsen er et
ordret genoptryk af Margolin‐skys tidligere
udgivelse ”De jødiske Kirkegårde i de danske
Provinsbyer” fra 1957, hvor dog også et lille udvalg
af hebraiske inskriptioner er afskrevet, oversat og
forklaret. Men heller ikke her med fotografier.

Det håndskrevne kartotek må altså betragtes som
primær i forhold til udgivelserne. Kartoteket er
øjensynlig blevet til over en lang periode (måske
30 år), og ikke alt er kommet med i udgivelserne.
Ældst er formodentlig den del, der vedrører pro‐
vinskirkegårdene. På kartotekskortene og også i
udgivelserne om provinsen er der mere biografisk
information om de gravlagte end på de tilsvarende
kartotekskort for Møllegade. Desuden har provins‐
kortene på bagsiden afskrifter af alle længere, ikke‐
trivielle hebraiske gravtekster (se fig. 1a‐b). En sær‐
lig del af kartoteket kaldt ”Systematisk” indeholder
kartotekskort for Møllegade ordnet efter carre,
række og sten‐ eller gravnummer. Ellers er resten
af kartoteket ordnet som i udgivelserne efter kirke‐
gård og herefter alfabetisk efter de gravlagtes
efternavne.

Julius Margolinskys to udgivelser er øjensynlig ud‐
tog af hans håndskrevne kartotek ”Margoteket”
beskrevet af Allan Falk i JGS‐NYT nr. 3 vol. 5, sept.
2008. Det er vigtigt at understrege dette, da der
har vist sig at være rigtig mange afskrivningsfejl og
misforståelser i bogudgivelserne. Margolinsky har
helt sikkert ikke selv foretaget afskrifterne. Men
herom nedenfor.

Fig. 1a‐b: T.v. Gravstenen for Elieser Lipmann begr. 1811 i Ålborg A‐3‐5. Foto fra 2010 af undertegnede.
T.h. J. Margolinskys afskrift vel nok fra omkring 1955. Det ses at de sidste 3 linjer af stenens inskription i dag
er dækket af kulturlaget. Muligvis har Margolinsky måttet grave en smule, da han i sin tid foretog afskriften.

så lidt bevendt til at identificere gravsten på
kirkegårdene. For at forklare processen vil jeg kort
berette om mine tre første besøg i Møllegade.
Måske vil mange kunne nikke genkendende til
mine frustrationer:

Spørgsmålet om Margolinskys arbejder, specielt
hans ”Jødiske Dødsfald”, kan gøre det ud for en
anvendelig registrant til gravstenene vil jeg besvare
med et klart nej. Naturligvis nej! Dette svar er jo
baggrunden for, at jeg i det hele taget har
påbegyndt arbejdet beskrevet i denne artikel. Men
lad mig forklare, hvorfor jeg siger nej:

Omkring 1995 aflagde jeg med hans bog under
armen mit første besøg i Møllegade med det
formål at fotografere i det mindste et par af
gravstenene til mine 22 forfædre omtalt ovenfor.
Den venlige portner gav mig lov til at bruge ½ time,
og den tid anvendte jeg til at prøve at finde sten
nr. 17, række 15 i carre X. Her ligger ifølge Margo‐

Derfor dur ”Jødiske Dødsfald” ikke som registrant
Personlige erfaringer
For mig har det været en længere proces at forstå,
hvorfor Julius Margolinskys ”Jødiske Dødsfald” er
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tagerne til at fremsende lister med de sten, de var
interesserede i, og jeg var ikke sen til at email’e
mine 22 føromtalte forfædre. Min medfødte be‐
skedenhed afholdt mig fra at tilføje sten også for
søskende til mine forfædre på ønskesedlen. Dette
ville ellers nok have bragt mig op på måske 100
sten, som ekspertpanelet skulle udpege for mig.
Jeg tror nok bestyrelsen var lettere rystet, selv
over den stærkt reducerede liste med ”kun” 22
sten. I hvert fald fortalte Allan Falk senere, at min
ønskeseddel internt var blevet omtalt som ”Tom’s
List”, i kærlig erindring om Steven Spielbergs
”Schindler’s List”!

linsky Rachel Fürst, død 1752. Men ifølge Josef
Fischer er der tale om Rachel Rothenburg født
Fürst, enke efter overrabbineren Moses Rothen‐
burg i Hamborg. Og stenen skulle være ”velbeva‐
ret”. De 30 minutter skulle altså bruges til at få
afklaret dette spørgsmål. Hebraisk kunne jeg ab‐
solut ikke, men det burde jo ikke være så svært at
finde carre X, tælle sig frem til sten nr. 17 i række
15 og fotografere den. Fotografiet jeg tog viste sig
dog at gengive stenen for en mand!
Ved mit andet besøg, vel nok omkring år 2000, var
jeg bedre forberedt. Jeg havde bl.a. forsøgt at kon‐
struere hebraiske stavemåder af de navne, jeg var
interesseret i, men igen gik et eller andet helt galt.
At tælle sten er ikke helt let, når mange af dem er
væltet og ligger – eller måske altid har ligget –
mellem rækkerne! Jeg søgte kun i carre X, og her er
vildtvoksende æbletræer og takstræer for ikke
nævne brændenælder også et problem. Papirlap‐
perne med mine konstruerede hebraiske navne
har jeg ikke gemt. Ellers ville jeg måske i dag, hvor
jeg har lært mig lidt hebraisk, kunne forklare, hvor‐
for de viste sig nytteløse.

Det tredje besøg var dog langt fra en fiasko, selvom
vi slet ikke kom igennem min liste. Jeg kom vitterlig
hjem med et 2‐3 fotografier, som senere viste sig
at være dem jeg søgte. Hertil kommer dog også en
del ”svipsere” (fig. 2a‐b). Men diskussionen mellem
deltagerne, når vi stod ved en sten, vi mente var
anført på en deltagers liste, overbeviste mig om, at
vi her havde med et problem at gøre, som ”Jødiske
Dødsfald” ikke kunne løse. Vi havde brug for at
kunne se opstillinger af de enkelte rækker i samlet
overblik. Især havde vi behov for at se, hvad der
burde være på gravpladserne før og efter den sten
vi ledte efter og hvis tilstand vi ikke kendte. Denne
kunne jo være bevaret kun som ulæselig ”grusbun‐
ke”. Og så havde vi brug for flere ”landmarks” end
dem stierne mellem carre’erne samt stenrækker‐
nes endepunkter kunne yde. I hvert fald i de
ældste afdelinger af kirkegårdene.

Ved mit tredje besøg var jeg i gode hænder, i
selskab med personer, hvis ekspertise jeg nærede
ubegrænset tillid til. Det var afslutningen på
besøget af JGS’ venskabs‐forening fra Hamborg i
2009, hvor bestyrelsen ar‐rangerede et besøg i
Møllegade.
Forud for mødet havde bestyrelsen opfordret del‐

Fig. 2a‐b:
T.v.
Gravstenen for Zerla Wallich i
Møllegade X‐3‐55‐2‐34 (fra 1775),
som vi i 2009 fejlagtigt antog
tilhørte Berend Moses
Rothenborg død samme år. Fotoet
er fra venskabsmødet i 2009.
T.h.
Berend Moses Rothenborgs
korrekte sten i X‐2‐62‐31
fotograferet af undertegnede i
2010.
Af indskriften
l. 2‐3 ”Ber ben ha reb” og
l. 4 ” Moshe Rojthenborg”.
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Et ”landmark” er jo i kartografi noget let genken‐
deligt, vi orienterer os ud fra, f.eks. Eiffeltårnet i
Paris, London Eye i London osv. I sammenhæng
med kirkegårdene skal ”landmarks” forstås som
velbevarede sten, der allerede er identificerede
med sikkerhed. At tælle sten alene fra rækkernes
begyndelse eller bagfra fra slutningen er alt for
usikkert, ikke mindst fordi – hvilket jeg dog først
senere fandt ud af – Margolinskys nummerering
også medtager sten, der ikke findes mere. Desuden
hænder det, at Margolinsky med et efterstillet ’a’
har indføjet grav‐ og stennumre mellem to fortlø‐
bende numre, altså f.eks. 16, 17, 17a, 18 ‐ hvorved
nr. 18 i virkeligheden er nr. 19 osv. Forklaringen er
sandsynligvis, at han i første omgang ganske enkelt
har glemt eller overset en grav eller sten.

Mit første forsøg med min parser afdækkede så
mange konflikter, at jeg var overbevist om, at jeg
måtte have misforstået Margolinskys nummere‐
ringssystem (at min grammatik var forkert). Jeg
sendte de første ca. 20 konflikt‐eksempler til Allan
Falk, der efter nogen tid svarede, at der var en
meget enkel forklaring: Der var tale om 20 afskriv‐
ningsfejl fra det håndskrevne kartotek. Dette
gjorde at jeg fik blod på tanden, og jeg strammede
min grammatik til, så den blev endnu mere intole‐
rant overfor ”urimeligheder”. Allan Falk holdt i
begyndelsen styr på alle fundne fejl i et Excel‐ark
og rapporterede løbende til JGS‐bestyrelsen, at nu
havde ”Toms Parser” igen fundet X antal fejl. Jeg vil
hertil nok lige præcisere, at det var mig der fandt
fejlene ved hjælp af min parser og grammatik! Men
jeg tror nok der gik sære frasagn om denne mira‐
kuløse ”Toms Parser” blandt dem, der fulgte med i
mit arbejde.

Konklusionen er derfor: Det ”tælleri”, som
Margolinskys arbejde lægger op til, dur slet ikke.
”Toms Parser”

De fejl, der er fundet på denne måde, giver så også
indblik i, hvordan Margolinskys to bøger om
kirkegårdene er blevet til. To ting står fast: 1)
manuskripterne er blevet indtastet på skrivema‐
skine fra kartotekskortene, og 2) Margolinsky har
ikke selv foretaget indtastningen.

Ud over ”Tom’s List” involverer denne lille beret‐
ning også en anden finurlighed, der har fået navn
efter mig, nemlig ”Toms Parser”. Professionelt har
jeg en baggrund i lingvistik og datalogi (databe‐
handling af naturlige sprog som dansk og formelle
sprog som programmeringssprog). Det var derfor
naturligt for mig at betragte det hele som et data‐
logisk problem: Margolinskys arbejde er en ”støj‐
fyldt model” af kirkegårdene, og nu gælder det om
at optimere modellen.

Det første ses af, at fejl i grav‐ og stenpositioner er
typiske slåfejl: indtasteren har f.eks. ramt en nabo‐
tast til det tilsigtede tegn eller har byttet om på to
tegn. Det andet ses af, at mange fejl er simple mis‐
forståelser af angivelserne på kortene. F.eks. kan
en række på et kartotekskort være angivet som nr.
4 og herefter med en overstregning korrigeret til
nr. 6. Dette har indtasteren opfattet som nr. 46, en
misforståelse Margolinsky umuligt selv kan være
ophavsmand til. Især i afsnittet om Møllegade er
der mange sådanne fejl (ca. en på hver anden
side). Sandsynligvis er der her heller ikke tale om
samme indtaster som i afsnittene om provinskirke‐
gårdene, der jo blev trykt første gang tyve år
tidligere.

Elsebeth Paikin sendte mig en maskinlæsbar (OCR‐
scannet) version af Margolinskys afsnit om Mølle‐‐
gade i ”Jødiske Dødsfald”, og jeg programmerede
en ”parser” til at analysere afsnittet. Denne beret‐
ning skal ikke være for teknisk, men dog lige et par
ord om, hvad en ”parser” er:
Når et menneske med dansk som modersmål
analyserer en dansk sætning (finder grundled,
udsagnsled osv.), benytter han noget viden om
dansk, som gerne kaldes en grammatik. En parser
fungerer ligesom et sådant menneske, og ligesom
mennesket skal parseren have adgang til viden i
form af en grammatik. Udover parseren har jeg
altså implementeret en grammatik, der beskriver
Margolinskys særlige sprogbrug i ”Jødiske Døds‐
fald”, herunder hans måde at notere grav‐ og
stenpositioner. Parseren er så i stand til at finde
konflikter mellem Margolinskys tekst og min
grammatik. En konflikt har to mulige årsager: 1)
Min grammatik er forkert eller 2) Margolinskys
tekst er forkert.

Det er næsten udelukkende i angivelserne af grav‐
og stenpositionerne, der er fundet fejl. Formodent‐
lig fordi disse angivelser for indtasterne har været
ligeså ”meningsfulde” som stregkoderne på butiks‐
varer. Men der er dog også eksempler på typiske
slåfejl i den øvrige tekst. I Fredericia er der f.eks.
en gravlagt, der døde som ”talnudist” – ikke en
type nudist jeg ellers har hørt om før! På et
standardtastatur er ’m’ og ’n’ jo nabobogstaver.
Dette er altså en slåfejl, ikke en læse‐ eller
stavefejl.
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Alle fejl, der er blevet korrigeret på grundlag af det
håndskrevne kartotek, er omhyggeligt blevet regi‐
streret som trykfejl. Men der er flere fejl, der har
rod helt tilbage i kartoteket. Fælles for de sidste er,
at de først endelig kan verificeres som fejl og korri‐
geres, når vi har studeret de relevante steder på
selve kirkegårdene. Som typisk eksempel kan næv‐
nes gravstenen for Abraham Levin kaldt Lyngby
(død 24/1‐1845), der både ifølge ”Jødiske Døds‐

fald” og kartoteket skulle være at finde i J‐17‐19 i
Møllegade. Problemet er, at man på det tidspunkt
var ved at gravlægge på de sidste pladser i carre G
række 7, mens carre J slet ikke var taget i brug end‐
‐nu (se fig. 3). Vi har endnu ikke fotograferet og
studeret stenene i carre G og J, men jeg forventer
at finde Abraham Levins sten i G‐7‐19, hvor der er
en tom plads og hvor den kronologisk hører
hjemme.

Fig. 3: Møllegade med begravelser (blå prikker) og gravsten (røde prikker) i 1845. I cirklen den dubiøse placering af Abraham Levins
sten fra 1845 i J‐17‐19, helt isoleret fra de øvrige begravelser. Jeg forventer at finde den rigtige plads i G‐7‐19. Kortet (2D‐modellen)
er genereret af webapplikationen.

og her plottes gravstenspositionerne ind, således
at det sammen med fotografierne af stenene bli‐
ver fuldstændig entydigt, hvilke beskrivelser der
hører til hvilke sten, og hvor disse befinder sig.
Det er denne entydighed, Margolinskys ”Jødiske
Dødsfald” mangler. Og det er denne mangel på
entydighed, der ovenfor har fået mig til at kon‐
kludere, at bogen ikke dur som registrant til grav‐
stenene. Dette råder webapplikationen nu bod
på.

Udover trykfejl og faktuelle fejl (med rod tilbage i
kartoteket) er der også en del mangler. Enkelte
kort er glemt. Sten, der ikke kan identificeres, er
udeladt i ”Jødiske Dødsfald”, men er medtaget i
den del af arkivet, der hedder ”Systematisk” (i
webapplikationen er disse uidentificerbare sten
anført under navnet ”NN”). Endelig har en
automatiseret sammenligning med Allan Falks
genealogiske database afsløret, at en del gifte
kvinders fødenavne mangler. En samlet opgørelse
over fundne fejl og mangler må dog vente til
registreringsarbejdet har fundet sine første,
foreløbige afslutning.

Webapplikationen tillader brugerne at se på data
på flere måder. Man kan naturligvis ligesom i ”Jø‐
diske Dødsfald” slå et navn op i navnelisten. Man
vil da se graven og stenen (hvis der er en sådan) i
kontekst af rækken den indgår i. Genealoger bør
da også se på de tilstødende grave, da f.eks.
ægtefæller ofte er begravet ved siden af
hinanden.

Webapplikationen
”Toms Parser” har for længst udtjent sin rolle. De
”sætningsled”, den fandt og måske korrigerede,
er nu indlæst i strukturerede database‐tabeller,
og det hele gjort tilgængelig i webapplikationen,
man kan se på webadressen
www.tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser

Man kan også se begravelser‐ne kronologisk. Hvis
man f.eks. af folketællinger‐ne 1787 og 1801 kan
se, at en person må være død i mellem de to
årstal, men ikke kan finde den pågældende

Webapplikationen benytter sig også af elektroni‐
ske kort over kirkegårdene (2D‐modeller se fig.1),
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Når de resterende sten er fotograferet,
identificeret og indlæst i databasetabeller, vil
webapplikationen være færdig i en foreløbig
version, vi måske kan kalde 1.0 Beta. Justeringer
af 2D‐modellerne vil også komme på tale, specielt
for de kirkegårde (Horsens, Svendborg, Nakskov
og Slagelse), jeg slet ikke har besøgt endnu. En
del af fotografierne er pga. uheldige lysforhold
eller andet ikke helt vellykkede. Specielt i de
første rækker i carre X i Møllegade og carre C i
Fredericia har bevoksning i en række tilfælde
umuliggjort gode fotografier. Figur 4 nedenfor er
et ekstremt eksempel på problemer med
bevoksning – i sandhedens interesse det mest
ekstreme jeg kunne finde. Hvis bevoksningen
fjernes, bør mange sten fotograferes om.

gennem navnelisten, kan man søge efter
kandidater blandt alle begravede fra perioden.
Man kan navigere rummeligt, dvs. vælge en
kirkegård, carre, række og studere de enkelte
sten i rækken. En sådan ”virtuel spadseretur” er
ledsaget af fotos af alle trin fra carre over række
til sten, og 2D‐modellen viser konstant ”hvor man
er”.
Endelig kan man studere udviklingen i en
kirkegård gennem særlig animation af 2D‐
modellerne. Animationerne viser den gradvise
ubrugtagelse kirkegårdenes arealer.
Resterende arbejde
Som nævnt i begyndelsen mangler vi endnu at
fotografere hen ved ¾‐del af stenene. Dette
betyder dog ikke, at vi kun er kvart færdige med
det samlede arbejde. Hele den tekstuelle del af
databasen er færdig, og hele arbejdet med
computerprogrammet, der viser websiderne,
genererer 2D‐modellerne osv. er også færdigt
(det drejer sig nok om ca. 3000 linjers PHP‐,
ECMA‐ og JAVA‐kode). Allan Falk har gjort et stort
arbejde med scanning af Margolinskys
gravstensafskrifter fra provinsen, og dette
arbejde er også afsluttet nu.
Selve fotograferingen indebærer ikke den største
arbejdsbyrde, specielt ikke nu, hvor vi har
udviklet en metode, der hedder ”skyd først, spørg
bagefter”. Vi fotograferer altså løs, dokumenterer
i oversigtsfotos hvordan rækkerne ser ud, og
venter med spørgsmålene, dvs. identifikationen
af stenene på fotografierne, til vi kommer hjem.
Der er denne sidste del, der er den mest
arbejdskrævende, men også den mest
spændende. Der har nok flydt mindst 1000 emails
mellem mig og Allan Falk i forbindelsen med
identifikationen af stenene, vi har fotograferet
indtil nu. Til sammenligning: Selve
fotograferingen af alle sten i Fredericia tog mig
blot ca. 4 timer.

Fig. 4.: Dette er et totalt mislykket foto formodentlig
af stenen for Eva Wessely (d. 1789) i Møllegade carre X
række 4 nr. 8. Lige foran og over stenen vokser en stor,
tæt taks, og et bedre foto kan ikke tilvejebringes
før dette træ er fældet.

De nederste linjer af inskriptionerne på en del
sten er desuden dækket af det voksende kultur‐
lag (se eksempel i fig. 1a‐b ovenfor). Lidt næn‐
somt gravearbejde forud for fotograferingen ville
gøre underværker. Endelig blev en del sten slet
ikke fundet ved første gennemgang (de er mar‐
keret med sort i webapplikationen). I det mindste
nogle af disse sten er givetvis midlertidigt nedta‐
get og under renovation og vil altså dukke op
igen. Kort sagt: Vi bør nok indstille os på en itera‐
tion nr. 2 af fotograferingen, før vi kommer til en
version af webapplikationen, vi kan kalde 1.0 Alfa
Final Release.

Jeg skylder også at fortælle, at vi indtil nu har
været tre om at fotografarbejdet, nemlig mig,
Allan Falk (der oven i købet har investeret i et
dyrt kamera til formålet) og Jørgen Poulsen.
Jørgen har dog været så uheldig at få tildelt
rækkerne med de liggende, sefardiske sten i
Møllegade. Disse liggende sten har været helt
dækket af mos, så meget af hans tid har været
brugt til lugearbejde og rengøring, mens Allan og
jeg bare kunne fotografere løs.
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Fremtiden, efter version 1

Historiske fotos vil være et glimrende supplement
til mine, Allans og Jørgens moderne fotos. Mange
især nyere sten (fra efter 1860‐70) er blevet reno‐
veret eller måske ligefrem udskiftet. I Odense er
flere sten med oprindelige ordrige hebraiske in‐
skriptioner blevet erstattet af moderne sten med
danske, ordknappe inskriptioner som dem, man
gerne ser på en almindelig, kristen kirkegård.
F.eks. ”Her hviler [navn, årstal]. Fred være med
hans sjæl”. Enkelte steder har jeg set hebraiske
navneinskriptioner erstattet af inskriptioner med
latinske bogstaver, altså indhugget i den oprinde‐
lige, hebraiske sten (de nulevende efterkommere
har nok ikke kunnet læse hebraisk). For så vidt
må det understreges, at webapplikationens fotos
viser stenene, som de ser ud i dag.

Når version 1 er færdig ‐ og først til den tid ‐ kan
vi begynde at tænke på, hvad version 2.0 skal
indeholde.
I mit hoved ‐ og, véd jeg, også i Allans – rumsterer
der nogle tanker om fulde afskrifter og oversæt‐
telser i stil med det, Steinheim‐instituttet har
præsteret i databasen for Königstrasse (se JGS‐
NYT nr. 1 vol. 5 marts 2008). De moderne belys‐
nings‐ og scanningsteknikker, man dér har an‐
vendt til afdækning af næsten udviskede inskrip‐
tioner, så jeg gerne anvendt på flere af de ældste
sten i Møllegade og Fredericia. Det vil da være en
opgave for Nationalmuseet (se Fig. 5).
Endelig kunne det også være en idé at få samlet
alle kendte historiske fotografier af gravstenene i
databasen. Det vil sige fotografier o. 30 år gamle
eller ældre, og som viser stenene i en anden og
måske bedre tilstand end den nuværende.

Historiske fotos vil vise hvordan de så ud for år
tilbage, og tilsammen vil de vise en udvikling. Ikke
blot et naturligt forfald som følge af vejr, vind,
frost og måske luftforurening, men også i en del
tilfælde en stilforandring.

Et mindre antal historiske fotos fra forskellige
udgivelser er allerede gjort tilgængelige i web‐
applikationen.

Om 50 år kan det måske give mening igen at tage
en rundtur med fotoapparatet.
Men regn ikke med mig til den tid!

Fig. 6a‐b.: T.v. gravstenen for Blume Salomonsen (Nyborg) f.
Levy begravet 1837 i X‐5‐62‐25 (i ”Jødiske Dødsfald”
fejlagtigt angivet som X‐9‐62‐25). Foto af Allan Falk 2010.
Stenen fandt Jørgen Poulsen ved siden hendes mands i den
privat udlejede have til den gamle direktørbolig. Begge sten
er stærkt forvitrede. T.h. den samme sten afbilledet i
”Slægten Salomonsen” fra 1927, men her stadig med tydelig
inskription. De to graves placering skyldes pladsnød, og
noget tyder på at man heller ikke på det tidspunkt har haft
helt styr på gravenes placering. Ved begravelsen af Moses
Salomonsen Nyborg i 1801 har menighedsforstanderen
nemlig noteret 'Mausche Nyborg ligger begravet ved siden af
den gamle Høj i Nærheden af Porten til den ældste Del af
Kirkegaarden. Husk! Ved Fodenden af Graven fandt man en
ældgammel Grav. Man maa ingensinde begrave nogen paa
det Sted'.

Fig. 5: Af positionen at dømme stenen for Allan Falks for‐
fader Philip Israel Eichel fra 1771 i Møllegade X‐4‐45‐26,
fotograferet af undertegnede i 2010. Man kan se, at det har
været en fornem sten, men indskriften er helt udvisket. Det
kan ikke udelukkes at indskriften kan synliggøres med mo‐
derne belysnings‐ og scanningsteknikker i stil med dem, der
har været anvendt ved renovationen af Königstrasse i Altona.
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Faderskabssager/alimentationssager
Af Karsten Christensen

Faderskabssager anlægges, hvis et barn fødes udenfor ægteskab. Formålet er at fastlægge, hvem der er
far til barnet. Siden 1763 har den udlagte barnefader haft pligt til at betale til barnets forsørgelse. Fader‐
skabet kan afgøres ved dom eller ved, at barnefaderen erkender faderskabet.
Oplysninger i faderskabssager/alimentationssager

Særlige forhold i København og Sønderjylland

Faderskabssager kan indeholde oplysninger om:

Faderskabssager fra København finder du i Køben‐
havns Overpræsidiums Arkiv.

• Barnets navn, fødselsdato og fødested
• Moderens navn, alder, civilstand og opholdssted

Faderskabssager fra Sønderjylland finder du i de
Nordslesvigske amtsretsarkiver 1867‐1920.

• Den udlagte barnefaders – eller de mulige bar‐
nefædres ‐ navn, alder og opholdssted

Det skal du vide på forhånd
For at finde faderskabssager i amtet eller hos poli‐
timyndigheden skal du kende barnefaderens
og/eller barnemoderens navn og bopæl (amt og
retskreds). Du skal bl.a. bruge disse oplysninger til
at finde sagens journalnummer i amtsarkivet.

Faderskabssager ‐ her skal du søge
Faderskabet blev afgjort på følgende måder:
• Barnefaderen erkendte faderskabet
Hvis barnefaderen erkendte faderskabet, skulle
bidragets størrelse fastsættes. Faderskabssagen
blev som regel ført i det amt, hvor faderen boe‐
de. Du skal derfor finde faderskabssager i amt‐
sarkiverne i landsarkiverne.

Det må du se
Faderskabssager indeholder oplysninger om rent
private forhold og er omfattet af en tilgængelig‐
hedsfrist på 75 år.

• Faderskabet afsagt ved dom
Hvis den udlagte barnefader nætede at vedken‐
de sig faderskabet, blev der rejst en faderskabs‐
sag i den retskreds, hvor barnefaderen boede.

Familieretslige sager findes typisk i amtsarkiverne,
statsamternes arkiver samt i Justitsministeriets
arkiv.
Tips

Før 1919 blev sagen ført af retsbetjenten.

Start eventuelt med at undersøge kirkebogen, da
navnet på den udlagte barnefader ofte står nævnt
heri.

Efter 1919 blev sagen ført ved den civile ret.
I nogle retssager blev både faderskabet og bi‐
dragets størrelse fastsat, mens fastsættelse af
bidragets størrelse i andre sager blev sendt vi‐
dere til amtets afgørelse. Du kan finde fader‐
skabssager i amtsarkiverne og i retsbetjentarki‐
verne samt dommerarkiverne i landsarkiverne.

Du kan derefter undersøge, om der har været rejst
en alimentationssag i amtet. Af alimentationssagen
vil det fremgå, om faderskabet var erkendt af bar‐
nefaderen eller afgjort ved dom. Hvis faderskabet
var afgjort ved dom, kan du finde sagen i den rets‐
kreds, hvor barnefaderen boede.
Part i sagen?

I perioden 1795‐1953 startede faderskabssager ved
forligskommissionen. Hvis sagen afsluttedes med
forlig, blev der aldrig ført en egentlig retssag. Am‐
tet blev som regel ikke indblandet, hvis parterne
var enige om bidragets størrelse.

Er du part i den sag, du eftersøger, og har du ikke
mulighed for at komme på en af Statens Arkivers
læsesale og lave undersøgelsen selv? Så kan du
bestille en arkivundersøgelse, der udføres mod
betaling. Læs mere om muligheden for bestilling af
arkivundersøgelser.

De såkaldte "tyskerbørnssager" (sager vedr. børn af
en dansk mor og en tysk soldat) fra 1942‐1945 fin‐
des i Justitsministeriets arkiv i Rigsarkivet.

Se også: http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/problem/uaegte.htm
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Siden sidst
af Merete Næsbye Christensen

oplysninger frem. Vi har jo hørt, hvordan oplysnin‐
ger om gemte børn førte til, at ikke nogle få, men
en masse stod frem.

Den 23. november 2010 havde Jødisk
Genealogisk Selskab et arrangement
sammen med Mosaisk Troessamfund.

Denne gang talte Sofie Bak om tiden i Sverige og
om hjemkomsten og de problemer, der mødte de
hjemvendte. Vi så billeder fra forlægninger i Sveri‐
ge, fra kurhoteller, hvor mange måtte bo sammen i
rum, der sikkert var dejlige om sommeren, men
som ikke kunne opvarmes om vinteren! Vi hørte
også, at danske flygtninges ophold samt hjælp til
Den Danske Brigade i alt kostede svenskerne 55
millioner kr., som de dog eftergav efter krigen.

Foredragsholderen var en gammel bekendt, David
Berdugo, som tidligere har fortalt om sine egne
rødder i Marokko med tilbageblik til Spanien. Den‐
ne gang fik vi en bredere introduktion til den jødi‐
ske historie i Spanien, specielt den såkaldte Guldal‐
der, hvor der eksisterede et vist samliv mellem
jøder, kristne og muslimer, den såkaldte ”Convi‐
vencia”.

Rambam

Rambams
house n Fez

Ibn Gabirol

Malaga – where Ibn Gabirol
was born

Vi hørte om Rambam, Ibn Gabirol og mange andre.
Vi hørte om forfølgelsen i 1381, om kravet til per‐
soner, der skulle opnå embeder, at de skulle have
”Liempieza del Sangre, blodets renhed! Man skulle
have været kristen i mindst 3 generationer! Vi hør‐
te om conversos, de konverterede fra jødedom til
kristendom, som altid var under mistanke fra Inkvi‐
sitionens side, og om den endelige fordrivelse af
dem, der var forblevet jøder, i 1492. Mange – her‐
under foredragsholderens familie – var flygtet til
Marokko. Vi fik i form af en række billeder en kort
gennemgang af David Berdugos egen historie og
kulturelle baggrund i Fez og Méknes.

Et af de gemte børn
med sine plejeforældre.

Flygtningetilværelsens resultater i form af traumer
og senfølger blev den gang ikke taget op. Man skul‐
le bare videre – specielt børnene! Der blev ikke talt
om det, det var bedst at glemme! Det troede man
dengang var til alles bedste.
Sofie Bak talte også om forekomsten af antisemi‐
tisme i Sverige.
Efter krigen blev mange flygtninge af forskellige
grunde i Sverige, men de danske jøder ville hjem!

Endelig skulle vi have set en film, hvor den kendte
israelske skjald Yoram Gaon skulle foredrage sefar‐
diske sange, men desværre svigtede teknikken, så
det må vi have til gode en anden gang.

Der er mange gode historie om lejligheder, der var
blevet passet af myndighederne og af naboerne,
men der er selvfølgelig også sørgelige historier om
forretninger og boliger, som var overtaget af andre.
Myndighederne havde stort set gjort alt godt for
dem, de havde kendskab til.

Et velbesøgt foredrag om et vigtigt emne.
__________________________________________
Den 14. dec.

Vi hørte også om, hvor
hårdt det var for bør‐
nene: de gemte børn,
de adskilte børn, børn,
hvor forældrene fik
arbejde langt væk fra
bopælen i Sverige, hvor
børn kom på børne‐
hjem eller i pleje.

fik vi også besøg af en god gam‐
mel kending, Sofie Lene Bak, hvis
bog ”Ikke noget at tale om” om
danske jøders krigsoplevelser var
udkommet, siden vi sidst sås.

Alligevel var der folk, der stod uden tag over hove‐
det. De kom i forlægninger – ligesom i Sverige –
tyskerne kom i egentlige lejre i 1945.
Vi hørte om de mange, der blev indkvarteret på
Øregård Gymnasium og i villaen Adelaide. Vi hørte
om kompensationer efter krigen, om hjælp til ud‐
dannelse etc.

Bogen har fået meget rosende omtale både for
indhold og den smukke form med mange nye bille‐
der. Selvom Sofie Bak har været i vort selskab før,
var der masser af nyt at høre om. Hendes forskning
fortsætter også, og der kommer hele tiden nye

Det var et levende foredrag, spækket med nye
informationer. Der er stadig meget at tale om!
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Ovenstående har forhåbentlig vist, at det nytter at
udforske historien helt fra Spanien over Marokko til
Sverige, Kovno og Sydafrika. Jødisk genealogi er i
sandhed grænseoverskridende.
__________________________________________

Den 18. januar fortal‐
te Arne Kviat om sin
familie under titlen:
”København – Caro‐
lineskolen – Kovno –
Cape Town ‐ ?”

Hvad nu? Hvordan…? Hvor….?
Den 15. februar mødtes 17 entusiastiske personer
til en lærerig aften med mange spændende indslag,
vigtige informationer og stærk medleven. Emnet
var: Hvordan kommer du videre i / får begyndt på
din slægtsforskning?

Der var ikke mange tilhørere, men det er – som jeg
plejer at sige – mest synd for dem, der ikke var til
stede. Arne Kviat fortalte oplagt og morsomt, un‐
dertiden gribende om sin familie og de mange ven‐
ner, han og familien havde fundet undervejs på
rejsen tilbage i slægten.

Elsebeth Paikin underholdt os – uagtet hun påstod
at være uforberedt – på bedste vis fra kl.19.30 til
over kl. 22 med en lille pause indlagt, og tro mig,
tiden fløj af sted! Vi kunne sikkert være blevet ved
længe endnu. Elsebeth havde indhentet fore‐
spørgsler forud for aftenen, og både jøder og ikke‐
jøder (de sejlede jo til USA på de samme skibe!),
gamle og unge ‐ de, der lige var begyndt , og de
mere drevne fik alle noget med hjem.

Det begyndte med en tilbagevendende begiven‐
hed, nemlig når elever på Carolineskolen, den jødi‐
ske fællesskole, skal lave deres stamtræ. Ægtepar‐
ret Arne og Hetty Kviats 3. barn skulle til at lave et
sådant stamtræ i 1998, Derfor ville man gerne fin‐
de noget nyt og ikke gentage, hvad de ældre sø‐
skende havde lavet. Dette førte til en rejse til Kov‐
no. Man havde et fotografi af en oldemoders grav,
og med hjælp fra et lokalt medlem af den lille jødi‐
ske menighed fandt man begravelsespladsen, som
var meget stor. 4 personer begyndt i hver sin ende
og gik i 3 timer i brændende sol. Netop som man
skulle til at give op, ser man en anden grav, som er
på det omtalte billede, men i baggrunden. Da man
opdager dette, står Arne Kviat bogstavelig talt på
resterne af oldemoderens grav! De fandt den! Det
er den slags fortællinger, der illustrerer meningen
med vort selskab. Man finder noget!! Man skal
aldrig give op!

Vi så også billeder af gravsten, en uvurderlig kilde,
og også oplysninger om, hvor og hvordan man kan
få oversat fra hebraisk eller jiddish.
Publikum var medvirkende i høj grad, ingen brænd‐
te vist inde med noget. Gennem de mange spørgs‐
mål på forhånd til Elsebeth og de mange, der kom i
aftenens løb, fik vi demonstreret de mange links og
databaser, hvor man kan forsøge sig. Vi så på slæg‐
ten Saietz via mange forskellige links. Her kom vi
mest mod øst til de russisk‐polske områder. Ved en
Albert Sidelmann kom vi mod vest pr skib til USA.
Fra syd, Frankfurt am Main, mødte vi familien Hal‐
le, måske de kendte fra København‐Altona, måske
en anden gren. Det skal nok blive undersøgt.

Gennem den mand, der tilhørte resterne af den
menighed i Kovno, der før krigen talte 115.000
medlemmer, fik familien Kviat kontakter i Cape
Town, og dette blev indledningen til nye venskaber
med en masse fantastiske personer i Sydafrika.
Blandt andet med nogle brave jødiske kvinder, der
har gjort et kæmpearbejde i de såkaldte townships
for at forbedre sorte afrikanernes vilkår.

Vi har ofte hørt: ”Der er jo intet tilbage, ingen kil‐
der, ingen grave!” etc. Men i 9 ud af 10 tilfælde
finder vi alligevel noget. Måske har én fundet
tvangsdøbte eller folk under dække i kirkebøger.
Mange har erfaringer af praktisk art, man kan øse
af. Allan Falk fortalte, at de løbenumre, der er på
indfødsretssager på DDA, IKKE er korrekte, men
kan findes i bøger på Rigsarkivet. Det gjorde jeg i
dag, så jeg sparede tid. Tak, Allan!

Sidst hørte vi om morfaderen, der var under opsyn
af SÄPO i Sverige, mistænkt for at være russisk spi‐
on.
Denne aften havde alt, hvad en slægtsforsker kan
ønske sig: fakta, anekdoter, gode historier om,
hvordan man finder selv de sværest tilgængelige
ting. Der var tankevækkende udblik til verden og
megen tale om hjælpsomhed og tolerance.

Vi må altså konkludere: Det kan nytte! Giv ikke op!
MNC
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Erfaringer med jødisk slægtsforskning på nettet
Af Henrik Lewis‐Guttermann ‐ henrik@lewis‐guttermann.dk

Jeg har ikke drevet slægtskabsforskning så forfær‐
deligt længe. Og det begyndte end ikke med min
egen, men min kones familie, som på grund af
Shoah var blevet voldsomt decimeret, revet op
med roden og spredt over flere lande og kontinen‐
ter.

ancestry.com demonstrerer tydeligt denne udvik‐
ling. Med korte intervaller bliver dets abonnenter
orienteret om nye arkivers tilføjelse til sitets data‐
base. Hertil kommer, at dets internetrobotter
uopfordret finder sammenhænge og kobler disse
til dets brugere. Under overskrifter som f.eks. ”
Come see your 34 Ancestry.com Hints” modtager
man så pr. email “hints” om mulige matches til de
slægtninge, man selv har opført i sit stamtræ. Ofte
er disse så tydeligt helt ved siden af, at man skulle
have troet, Ancestrys system selv ville have sorte‐
ret dem fra, men indimellem bliver man også glæ‐
deligt overrasket. Det er sket for mig flere gange.
Og disse nye oplysninger kan så tilmed med lidt
ekstrasøgning pludselig føre én endnu videre.

Helt nøjagtigt hvordan husker jeg ikke, men jeg
faldt over jewishgen.org sitet på intenettet og var
heldig, at det område af Litauen, jeg fokuserede
på, var blevet indekseret og tilgængeliggjort gen‐
nem JewishGens Litvak SIG litvaksig.org/ . Jeg blev
ansporet til at fortsætte ved hurtigt at få nogle
centrale ”gennembrud”.
For godt to år siden tog jeg fat på mine egne aner.
Og allerede i første hug var der bid. Jeg søgte på
min morfars mors efternavn, ”Zadik”, og fandt
straks via

Én fordel ved at finde relevante dokumenter så‐
som skibslister, folketællingsudskrifter og lignende
gennem Ancestry er, at de enkelte dokumenter
herefter meget nemt lader sig ”hænge op ” på det
slægtstræ, man har oprettet på sitet – ligesom i
øvrigt billeder og andet digitalt materiale lader sig
tilføje.

JewishGen Family Finder (JGFF) jewishgen.org/jgff
en fætter og en ku‐sine af min mor, som vi intet
kendskab havde til trods det, at de boede i Sveri‐
ge. Det viste sig, at de vidste betydeligt mere om
familiens oprindelse, end vi gjorde.
Det blev starten på en temmelig flittig søgning – i
begyndelsen udelukkende gennem JewishGen.
Næste naturlige skridt var så at optegne et slægts‐
træ, og til det formål valgte jeg ancestry.com . Et
site, der i de to år, jeg nu har arbejdet med det, er
undergået en rask udvikling af dets søgemulighe‐
der, således at jeg nu – udover at benytte det som
stamtræ og vidensbank – anvender det i lige så
høj grad til at opspore aner og at finde sammen‐
hænge samt viden om begivenheder i deres liv.

geni.com er anderledes. Sitet har en meget enkel
og brugervenlig slægtstræs‐funktion. Men det har
en overordnet mission: at dokumentere den på‐
stand, at ultimativt er alle beslægtede med hinan‐
den. Og om end man kan mene, hvad man vil om
den vidtløftige ambition, så har i hvert fald jeg selv
fundet adskillige både hidtil ubekendte slægtninge
såvel som andre, jeg vidste eksisterede, men så
heller ikke meget mere.

Gennem min research fik jeg kontakt til en uhyre
aktiv israelsk slægtsforsker. Hun rådede mig til at
etablere et slægtstræ på et andet site: geni.com .
En interessant hybrid, på en og samme gang plat‐
form for slægtstræer og socialt netværk.

Ideen er, at man optegner sit slægtstræ, og det
går vældig hurtigt, forsyner så mange personer
som muligt med deres email‐adresser, og i øvrigt,
ved at slå nøglepersoner i træet op i genis enorme
database, nemt finder frem til andre, der resear‐
cher samme personer – ofte ens egne ukendte
slægtninge – som man nu kan kontakte for yderli‐
gere information. Meningen er så, når man finder
identiske profiler, at disse skal ”merges” (slås
sammen), hvorved slægtstræerne bliver forbund‐
ne. Herved kan man imidlertid komme i proble‐
mer – jeg har desværre selv prøvet det. En forkert
udført merger kan resultere både i dubletter i
slægtstræet eller fejlkoblinger, der ikke lige er
sådan at komme af med igen.

Slægtsforskning i cyberspace kan aldrig fuldt er‐
statte, den traditionelle søgning i arkiver og sam‐
linger.
Protokoller, bøger, tidsskrifter, breve med mere vil
altid være rygraden i forskningen, men i takt med
at nutidens og fremtidens personoplysninger lag‐
res udelukkende elektronisk, og ældre oplysninger
indekseres og digitaliseres, bliver det stadigt
nemmere at tilgå disse informationer fra sin egen
computer.
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 moving‐
here.org.uk/galleries/roots/jewish/tracingjewis
hroots/tracingjewishroots.htm

Det tog mig omtrent tre måneder og utallige hen‐
vendelser, før jeg slap af med en ”bror”, jeg endog
slet ikke var i direkte familie med. Og det skal si‐
ges til advarsel, at Genis helpdesk‐funktion var
meget sløv!

Et site, jeg særligt vil anbefale i denne sammen‐
hæng, er

Geni fungerer på én og samme gang som et
slægtstræ med excellente, indbyggede person‐
søgningsmuligheder og socialt netværk á la Face‐
book, med direkte og faciliteret kommunikation
og billedudveksling. Som bruger modtager man
automatisk besked om fødselsdage og andre
mærkedage. Om end man kan mene, at seriøsite‐
ten måske er højere på Ancestry, er Geni så afgjort
værd at køre sideordnet. Først og fremmest fordi
sitet så let resulterer i hits og knytningen af nye
nyttige, personlige relationer.

.
Ved at klikke cyndislist.com/jewish.htm får man
en imponerende indeksering af sites af særlig inte‐
resse for jødisk slægtsforskning. Ikke en altomfat‐
tende oversigt, men alligevel imponerende.

Såvel JewishGen som Ancestry og Geni er gratis at
benytte, men man kan tilkøbe opgraderinger, der
giver flere muligheder. Der er tale om en fin ba‐
lanceakt. På den ene side gælder det for disse
sites om at få flest muligt til at benytte dem. Hvis
ikke taber de i nytteværdi. På den anden side kan
man naturligvis ikke drive sådanne portaler uden
finansiering.
Udover opfordringer til at at købe opgraderinger
modtager man også med jævne mellemrum –
navnlig fra JewishGen – ”schnorer” mails á la
”Help Preserve our History for Future Generati‐
ons” med ønske om at modtage donationer.

Min oldefar, Samuel Lewis’, apotek i Johannesburg.

Selvom både Ancestry og Geni henvender sig til
alle, der beskæftiger sig med slægtsforskning, er
det tydeligt, at jødiske slægtsforskere er overre‐
pæsenterede blandt brugerne, i særlig grad på
Geni.

Familien kom fra Litauen (Kalvarije) til Lund ca. 1860.
Her var de med til at etablere en litvakisk ”Shtetl” i
byens fattigkvarter, Nöden. Det var navnlig jøder fra
den russisk styrede Suwalki region, som fandt vejen
hertil, efter at den svenske stat havde tilladt fri jødisk
bosættelse i alle svenske byer.

Men der findes et utal af andre netbaserede fora
og sites, som specifikt fokuserer på jødiske slægts‐
forskere. Jeg har personligt haft stor nytte af
blandt andet:

Små 30 år senere udvandrede størstedelen af familien
igen til Sydafrika.
Johannesburg og The Hebrew Congregation blev
grundlagt i 1887. Min oldefar og hans bror ankom
året efter, og nogle måneder senere fulgte koner og
børn. Da boede der mindre end 1000 jøder i byen.

 yadvashem.org/
 ellisisland.org

1

Min morfar, Nathie Lewis, blev født i den kun tre år
gamle by, og da var tallet steget til det dobbelte.

 ancestry24.com/
 ancestor.co.za/

70 år senere var det næsten tidoblet. Det store flertal
af Johannesburgs jødiske indvandrere var litvakker. I
dag er halvdelen af dem væk igen og bor nu fortrinsvis i
England, Canada, USA, Australien, New Zealand og
Israel

 jewishgenealogy.com.ar/
 neveklarsfeld.org/
 chrysalis.its.uct.ac.za/CGI/cgi_RootWeb.exe
1 En genvej og lettere søgning på Ellis Island findes på Stephen P. Morses’s
”A One-Step Portal for On-Line Genealogy”: stevemorse.org/
hvor der også findes talrige andre hjælpemidler! (EP)
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Næste Internationale Jødiske Genealogi Konference finder sted i Washington, D.C., i
august 2011 på Grand Hyatt Washington Hotel (se foto).
Man kan følge med i en JewishGen‐diskussions‐gruppe for konferencen:
Gå til jewishgen.org/ListManager/members_add.asp
og fortsæt (som sædvanligt) med at ”subscribe” til denne diskussionsgruppe / mai‐
ling list.
Nærmere oplysninger på dc2011.org/
Jeg har mange gange anbefalet disse konferencer – det er ikke billigt, men udbyttet af at deltage er penge‐
ne værd. Foredragene er af meget høj kvalitet! Og de kontakter og venner man får er uvurderlige!
Men hvis nu Washington er lidt for langt væk, så er næste års konference måske mere ”spiselig” – den fo‐
regår i Paris og arrangeres af det ene af vores søstersselskaber i Paris:

Konferencen i 2014 finder sted lidt længere væk, men måske alligevel opnåelig: Jerusalem.
Sidstnævnte bliver arrangeret af vores søsterselskab i Israel, Israel Genealo‐
gical Society (IGS), som inden sidste konference i Jerusalem havde arbejdet
intenst på at gøre konferencen til et ”sine qua non” – og jeg ved fra mine
venner i det israelske selskab, at de allerede er i fuld gang med arbejdet.
De har påtaget sig et enormt ambitiøst projekt, nemlig at gøre så mange op‐
lysninger for genealoger tilgængelige som overhovedet muligt:
1)
2)

3)

at transkribere og indscanne dokumenter fra det Osmanniske Rige, dokumenter der er skrevet med
gammel arabisk osmanli skrift.
at transkribere familienavne til hebraisk, fordi netop dette har vist sig at være et stort problem for
internationale slægtsforskere. IGS planlægger at få indscannet sider fra forskellige biblioteker og der‐
udfra opbygge en database over navneændringer.
at lokalisere så mange som muligt af vejvisere eller indbyggerlister, indscanne dem for at gøre dem
tilgængelige for forskere både i Israel og i andre lande.

Til dette formål har International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS) bevilget ISG et Rabbi
Malcolm Stern legat på USD 2.500.
Det lyder næsten usandsynligt, at de vil kunne klare denne store opgave inden 2014, men ISG nåede det
mål, de havde sat sig inden 2004 konferencen i Jerusalem… Så mon ikke de også klarer det denne gang?
Dertil kommer, at Yad Vashem jo også har mange projekter i gang … så selv om man har været i Jerusalem
tidligere, tror jeg, at der er meget at komme efter denne gang (ikke blot genealogisk!).
EP

15

Nr. 1 – Vol. 8 – Februar 2011

Efterlysning: Mosaisk Drengeskole, Ingemansvej ca. 1924

1. rk. fra venstre
1.
2. Hirsch
(Hans)
Rosenberg
2. rk. fra venstre
9. Hirsch
10.
Demsitz

3.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3 rk. fra venstre
17.
18. Leopold
19.
Gutmanowitz

20.

21.

22.

Læreren: Skoleinspektør Harry Pihler
Svar venligst til Hanne Demsitz: kiske@mail.dk eller tlf. 4586 6550 eller 2678 5550
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BEMÆRK VENLIGST MØDESTED OG TID DA DET ER FORSKELLIGT FRA MØDE TIL MØDE!
TILMELDING 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 eller 28 34 42 77

Tirsdag
8. mar.
2011
 19:00

David Simonsens Arkiv: brevsamlingen bliver digital
Forskningsbibliotekar Eva-Maria Jansson inviterer os til et
møde på Det Kongelige Bibliotek, hvor hun vil præsentere
de forløbige resultater af det nye projekt, hvor David Simonsens brevsamling bliver digitaliseret.
En generøs donation fra Harry og Annette Rosenberg, der
har muliggjort digitaliseringen af David Simonsens håndskriftssamling, giver også Det Kongelige Bibliotek mulighed for at påbegynde digitaliseringen af hoveddelen af
David Simonsens Arkiv, nemlig hans omfattende korrespondance, som på basis af den gennemførte skanning skønnes at omfatte ca. 30.000 breve.
Allerede i 2004 blev en registrant over de ca. 5.000 korrespondenter publiceret (med en opdatering i 2006 http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/nb/samling/js/jsdownloads/registrant2006.pdf ), og i de
forløbne fem år har ca. 60 forskere og andre interesserede fra ind- og udland henvendt sig,
enten personlig, eller for at bestille kopier af breve.
Digitaliseringen vil gøre det muligt at se indholdet af de forskellige breve, som vil kunne ”bladres igennem” på skærmen. Desuden vil oplysninger om korrespondentens navn, brevenes
datoer og sprog etc., samt evt. henvisninger til andre dele af arkivet, blive anført.
Det sidste er af betydning, fordi mange korrespondenter optræder både som repræsentanter
for forskellige organisationer – alene eller sammen med andre – og som privatpersoner.
Det er et meget spændende projekt – og sandsynligvis en guldgrubbe for slægstforskere!
Mødested:
Informationen på A-etagen
Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
København K.
OBS: Større tasker og overtøj bedes lagt i opbevaringsskabene på samme etage.
Ingen deltagergebyr.
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Generalforsamling

Generalforsamling

&

Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886

Tom Brøndsted vil præsentere sit projekt ” Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886” og
website tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/ . (Se artiklen side 3)

Det er en database over mosaiske begravelser i Danmark
med særlig henblik på gravstenene, som de tager sig ud i
dag (o. år 2010). Databasen medtager samtlige 10 begravelsespladser i provinsen samt den store begravelsesplads
i Møllegade i København. Databasen reflekterer således
stort set alt vi kender til af jødiske begravelser i Danmark
indtil 1886, hvor Mosaisk Vestre Kirkegård i København
toges i anvendelse. Efter 1886 og specielt efter 1900 har
der kun fundet meget få begravelser sted på pladserne tilgodeset af databasen.
Databasens hovedformål er at dokumentere, dvs. affotografere og identificere de gamle
gravsten på kirkegårdene, de fleste udelukkende med hebraiske inskriptioner og mange
knap læsbare mere. Udgangspunktet for dette arbejde er væsenligst Julius Margolinsky
"Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 12-208 og s. 499-633, samt hans
håndskrevne kartotek (se Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3, 2008). Til dette skal
naturligvis lægges de konkrete observationer på kirkegårdene, og det er vigtigt at understrege, at der er en del - diplomatisk sagt - "dissonanser" mellem disse konkrete observationer og Margolinskys bog og håndskrevne kartotek. En væsentlig del af det foreliggende
arbejde har således været, at tilvejebringe korrektioner til Margolinskys arbejde.
Databasen benytter sig af såkaldte 2D-modeller over kirkegårdene, altså en slags elektroniske landkort, og her plottes gravstenene ind i et farveskema, der reflekterer arbejdet
med fotograferingen og identifikationen af dem.
Databasen - specielt fotograferingen af gravstenene og deres identifikation - er langtfra
afsluttet. I øjeblikket er kirkegårdene i Ålborg, Randers, Århus, Fredericia, Odense,
Assens samt carre X række 1-14 i Møllegade i København fotograferet og identifikationen af stenene her stort set færdiggjort.

Eksempel fra Fredecia: BALLIN Julius, barn. Søn af Joel Joseph B., 1793,30.11 A-16-12-4
Det er et fantastisk flot og spændende stykke arbejde, Tom her præsenterer,
- og en virkelig stor hjælp til os, der forsker i jødiske slægter.
Endnu større hjælp er det, at Tom bl.a. har linket til Allan Falks database, Dansk Jødisk Genealogisk Database, der bringer oplysninger af genealogisk karakter. Ophavsretten til
den genealogiske database tilhører Allan Falk, København, og kun medlemmer af JGS
(Jødisk Genealogisk Selskab) og søsterorganisationen JGS-Hamburg har adgang til de
supplerende oplysninger. Medlemmer af disse foreninger kan logge ind med deres
e-mailadresser på databasens website. Medlemmer, der er logget ind, vil i begravelsestabellernes venstre kolonne se en link ud for hver person, der er beskrevet i den geneaogiske database. (Se - som nævnt overfor – artiklen side 3).
Generalforsamlingen er kun for medlemmer – og der er ingen deltagergebyr.
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Nogle tips fra mødet den 15. februar: ”Hvad nu…?...”
Af Elsebeth Paikin
Egentlig skulle jeg, som nævnt i sidste nummer, have skrevet om de forskellige Online Family Trees , men jeg blev
opfordret til at skrive lidt af det, vi talte om på mødet den 15. februar og finder det mere relevant at det kommer i
dette nummer, inden mødet går i glemmebogen. Online Family Trees o.l. kommer i næste nummer.
Det var jo ikke et foredrag, men et møde, hvor vi forsøgte at hjælpe hinanden med råd og henvisninger, så det følgen‐
de er blot et lille udpluk – blot stillet op i separate punkter (som ikke har noget med hinanden at gøre):

1. Efternavne i Østeuropa: Nogle gange får et
barn moderens efternavn, fordi ægteparret kun
er blevet viet i synagogen, hvilket ikke blev an‐
erkendt af de russiske myndigheder, som derfor
anså børn af ægteskabet for at være født uden
for ægteskab.

slægtninge som måske er via ens mors‐fars‐mors‐
mor… eller lignende. Gennem FamilyFinderDNA fik
jeg kontakt med en russer, der havde en Paikin‐ane
i sin slægt. Gennem samarbejde og udveksling af
oplysninger fik vi begge fyldt nogle sorte huller ud.
Dyrt måske, men dejligt ….

2. Forskellige stavemåder af navne: Stavemåder
af navne varierer meget dels inden for det en‐
kelte land fordi man simpelthen ikke tog det så
alvorligt, som man gør i dag, dels fordi enten
var der usikkerhed om transkiption fra andre
sprog (fx russisk eller hebraisk), dels fordi man‐
ge ikke kunne stave deres navn eller i hvert fald
ikke på andre sprog end russisk eller hebraisk.
Så stavningen blev ret tilfældig.

5. Begravelsespladser online: Der blev gjort op‐
mærksom på, at der efterhånden kommer flere
og flere begravelsespladser på internettet ‐ fx
nogle online søgbare, nogle med oversættelser
af det hebraiske. Udover JewishGen Online
Worldwide Burial Registry (JOWBR) findes der
mange andre fx på de forskellige JewishGens
ShtetLinks – sidst nye er vist den fra Vitebsk:
shtetlinks.jewishgen.org/Vitsyebsk
Derudover er der i tidligere numre af JGS‐NYT
nævnt andre.

3. Hvor ung kan en mor være? Der blev nævnt et
eksempel, hvor en anden forsker (fundet gen‐
nem JewishGen) nægtede at tro på, at en kvin‐
de kunne blive mor som 14‐årig og derfor afvi‐
ste et samarbejde. Det er imidlertid en forkert
antagelse: I ortodokse kredse så man vielser af
børn på 10‐12 år. Godt nok blev de viet, og så
afventede man kønsmodningen til ”ægtepar‐
ret” begyndte at leve sammen som ægtefolk. I
mindre ortodokse familier foregik dette ikke. Så
alder for vielse og første barn varierer betyde‐
ligt. Så en afvisning af denne slags skal man ig‐
norere – desværre, for det kunne jo ellers være,
at man kunne få interessante oplysninger gen‐
nem et samarbejde. Men som slægtsforsker er
der ikke meget andet at gøre end at acceptere
en afvisning og håbe på andre og bedre kontak‐
ter.

6. Dokumentation: Det blev fremhævet, at det er
meget vigtigt at få dokumenteret det, man fin‐
der i online søgbare databaser af forskellig art,
ved at få de pågældende arkiver til at finde de
originale protokoller eller dokumenter. Det ER
meget vigtigt, for der vil altid være fejl af for‐
skellig art i afskrifter, databaser o.l. – især når
det drejer sig om transkription fra andre sprog/
alfabeter, ligesom der kan være almindelige læ‐
se‐ eller trykfejl. MEN desværre er det ikke altid
lige nemt, når vi taler om Østeuropa. I mange år
var fx arkiverne i Grodno gubernia (~ amt)
komplet afvisende overfor såvel skriftlige som
personlige henvendelser (om det stadig er så‐
dan, ved jeg ikke). Arkivet i Minsk har været
meget samarbejdsvillig, men afleverer rappor‐
ter på russisk … Til gengæld er arkivet i Riga fan‐
tastisk hjælpsomme og imødekommende – og
de leverer rapporten på engelsk. Det samme
har jeg hørt gælder arkivet i Vilnius – men jeg
har endnu ikke selv benyttet dette arkiv.

4. DNA‐Tests Et emne, der også kom op, var DNA‐
tests. Der blev oplyst, at familytreedna.com nu
tilbyder en ny DNA‐test, ”FamilyFinderDNA”:
familytreedna.com/landing/family‐finder.aspx , som
er uafhængigt af Y‐DNA og mTDNA – dvs at man
ikke kun kan få oplyst sin direkte fædrene linje
(far‐far‐far‐far‐…) eller mødrende linje (mor‐
mor‐mor‐mor…), men ved at bruge andre mar‐
kører end Y‐ og mtDNA kan finde nære

7. Kilder: Det blev også understreget igen og igen
at det er meget, meget vigtigt – for en selv og
for andre – at man ved enhver oplysning note‐
rer fra hvilken kilde man har oplysningen!
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Indfødsretssager – hvor finder man dem
Af Elsebeth Paikin

På mødet den 15. februar talte vi om indfødsretssager, og om hvor vigtigt det er at få fat i indfødsretspapi‐
rerne, da de – i mange tilfælde, desværre ikke altid – indeholder en lille guldgrube af af informationer.
Oplysninger findes på Statens Arkivers website

http://www.sa.dk/
søg på ”indfødsret” og/eller ”udlændingesager” ‐ eller gå direkte til én af siderne:
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/indfodsret_‐_en_vejledning

Det første man skal gøre er at gå ind på Dansk De‐
mografisk Database ddd.dda.dk og vælge ”Indføds‐
retstildeling 1776 ‐ 1960”. Dernæst indtaster man
det navn man søger – lad os fx vælge efternavnet
”Salomon” Hvis der kommer alt for mange ”hits”
kan man indsnævre søgningen med fx fornavn.
Hvis der ingen ”hits” er, kan man prøve med ”wild‐
cards: _ (understregning ) erstatter ét bogstav, %
erstatter flere bogstaver.

Derpå går man til ”Daisy”:
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside

hvor man kan bestille den på‐
gældende sag.
Man indtaster
”Arkivskaber”: Indenrigsministeriet
”Arkivserie”: Indfødsretssager
”Periode”:
1914 (i tilfældet Hermann Salomon)

Blandt de fundne er fx:
Efternavn:

Salomon

Fornavn:

Hermann

Erhverv:

Banevognsfabrikant Fødelokalitet: Hamburg

Føderegion:

Hamburg

Fødeland:

Tyskland

Fødselsår:

1888

I DK fra:

1888

Bopæl,
lokalitet:

København

Amt, region:

København og Frederiksberg

Lov af:

03 03 1914

Tillæg:

A

Løbenr:

594

Så får man 9 resultater:

1

Fra Til
Arkivskaber
1848 1921 Indenrigsministeriet, 1. Departements Kontor
1848 1921 Indenrigsministeriet, 1. Kontor
1848 1921 Indenrigsministeriet, 2. Ekspeditionskontor
1848 1921 Indenrigsministeriet, 2. Kontor
1848 1921 Indenrigsministeriet, Justitsministeriets 2. Departements Kontor
1848 1921
Indenrigsministeriet, KK

De oplysninger man skal bruge til at komme videre
er:
Lov af: 03 03 1914

1848 1921 Indenrigsministeriet, Kommuneog Købstadskontoret
1848 1921 Indenrigsministeriet, Kommunekontoret
1848 1921 Indenrigsministeriet, Kontoret for
Kommune- og Næringssager

Næste skridt er er at få fat i Lovtidende for det
pågældende år. Lovtidende findes på Rigsarkivet,
andre arkiver og biblioteker. Det er let at finde
oplysningerne i Lovtidende, når man først har den
foran sig.

Arkivserie
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager
Navneregister over indfødsretsager

Og så er det blot at gå videre … men husk at man
skal være logget ind for at bestille arkivalier via
Daisy.

Indfødsret tildeltes ved lov og findes derfor i loven
på indfødsret i Lovtidende – opført alfabetisk.

Vi fik ikke afprøvet det på mødet den 15. februar –
så nu må I prøve selv!

Se bort fra løbenummeret angivet i ddd.dda.dk:
Løbenr: 594

Jeg ønsker jer held og lykke og håber, at jeres ind‐
fødsretssag(er) må være omfangsrige og indholds‐
rige! … Det held havde jeg ikke selv – desværre!

Af en eller anden grund er alle løbenumrene for‐
kerte i databasen – de kan dog bruges i tilfælde,
hvor der er angivet under bemærkninger, at fx ”En
Broder til Andrageren søger samtidig dansk Ind‐
fødsret, jfr. Løbe‐Nr. 884” for i de tilfælde henviser
løbenumrene til de rigtige personer… men altså
ikke i lovtidende.

OBS! Korrekturlæser, Bente Merklin, gjorde opmærksom på, at hun
ikke fik samme resultater med samme søgning … Jeg checkede, og fik
også varierende resultater. Jeg går derfor ud fra, at det skyldes en programfejl. Men prøv forskellige ord og årstal … så kommer der i hvert fald
oftest noget brugbart. EP
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