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Et spændende efterår
 

Vi håber alle har haft en god sommer og byder vel-
kommen til et spændende efterår.  

Vi forsøger i år at veksle mellem ugedagene, da der 
har været ønske om, at vi ikke udelukkende holdt 
møde på tirsdage. Vi har derfor arrangeret møde en 
mandag, en onsdag og en søndag eftermiddag. Så 
læg mærke til dag og sted for mødet! 

Vi starter den 19. september, hvor Jan Thomsen vil 
fortælle om sin videre forskning. I marts sidste år 
fortalte han om sin forskning i familien Ritz fra Kov-
no, Litauen, og Feinberg fra Kaliszområdet i Polen. 
Det var en spændende og lærerig aften og vi er der-
for meget glade for, at han nu vil fortælle om fort-
sættelsen. Siden sidst har Jan Thomsen arbejdet vi-
dere med Dora Warszawskis slægt, hvilket indebar, 
at Jan Thomsen hovedsageligt har beskæftiget sig 
med polske kilder – og det er jo sikkert noget, der 
kan interessere mange af vores medlemmer.  

Så reserver aftenen! 

Søndag eftermiddag den 6. november handler om 
familien Meyer og Rothenberg. Helle Rothenberg, 
datter af Fritz og Vera Rothenberg og barnebarn af 
Hugo Rothenberg og Asta f. Meyer, fortæller om 
slægten og viser filmen om denne slægt. 

Og det er en meget spændende historie - hvilket al-
le vil vide, som har læst Bent Blüdnikows "Som om 
de slet ikke eksisterede" om den tysk-danske jøde 
Hugo Rothenberg (1883-1948) og hvordan han gen-
nem sit bekendtskab med Herman Göring arbejde-
de for at få jøderne ud af Tyskland i 1930'erne og 
1940'erne. Desuden om jødiske organisationers og 
enkeltpersoners arbejde for jødernes sag i denne 
periode. 

 

Filmen er baseret på interviews med familiemed-
lemmer. 

Onsdag den 7. december afholder vi – på opfor-
dring – et møde i lighed med det i februar 2011: 
”Hvad nu? Hvordan …? Hvor…?”. For at få mest mu-
ligt ud af det, vil det være en god idé at indsende de 
spørgsmål I gerne vil have svar på, eller beskrivelse 
af de problemer I er stødt ind i. I må også gerne blot 
sende forslag til bestemte emner / websider / data-
baser o.l., som I gerne vil se demonstreret. Vi vil så 
efter bedste evne forsøge at tilfredsstille jeres øn-
sker. 
 

Dansk Jødisk Museum arrangerer i efteråret  

Forelæsningsrække under Folkeuniversitetet i København  
Danske jøders krigsoplevelser: 
5 mandage fra d. 31. oktober 2011 - 5. maj 2012                    
kl. 14.15 – 16.00 eller samme datoer kl. 17.15 - 19. 
 
De danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943 er en af de 
mest skelsættende og dramatiske begivenheder i det 20. år-
hundredes danmarkshistorie. Forelæsningerne holdt af projekt-
leder, ph.d. Sofie Lene Bak, museumsassistent Elisabeth Ras-
mussen og museumsinspektør Bjarke Følner - alle fra Dansk Jø-
disk Museum - fortæller om de danske jøders historie før, un-
der og efter 2. verdenskrig.  
 
Med fokus på menneskelige skæbner berettes om den nyeste 
forskning og fund: Om de jødiske børn, som blev gemt hos ple-
jefamilier i Danmark, da deres forældre måtte flygte, og om ef-
tervirkningerne af krig, deportation og eksil. 
 
Sted: Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, 1218 Køben-
havn K. Pris 450 kr. (rabatpris 400 kr.).  
Tilmelding via Folkeuniversitetet i København. 
 
Læs mere på http://www.fukoebenhavn.dk/default.aspx  

 

http://www.fukoebenhavn.dk/default.aspx
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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 
  Jette Lohmann  
Suppleanter: 
    Eleonora Lewandowski 
    Andy Schustin 
Redaktion af dette nummer:  
  Merete Næsbye Christensen, Elsebeth Paikin &  
  Bente Merklin 
 
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 uop-
fordret 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 news-
letter/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. 

Indmeldelse kan ske på følgende måder:  
 
1. På selskabets website www.jgs-danmark.dk under menu-
punktet ”Indmeldelse og kontingent” findes en indmeldel-
sesblanket 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. 
 
______________________ 

Vi har ikke girokonto, kontingent kan indbetales på  

Bankkonto:  
Danske Bank reg.nr. 4330 konto nr. 4330 876 263 
 
______________________ 

Årskontingent:     Kroner:  
én person:   100  
par (samme adresse):    150  
studerende:      50  

Entré ved ordinære møder:  
Medlemmer     40 
Gæster      60  

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

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

Indholdsfortegnelse 
Et spændende efterår ……………………………………………… 1 
Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886 
   Fund i Møllegade  ………………………………………………..   3 
Referat af generalforsamling ………………………………………  6 
Siden sidst: 
  David Simonsens samling bliver digital  ……………………….   7 
  Josef Fischer  Biblioteket overdraget til  
     Dansk Jødisk Museum …………………………………………  8 
Ture til Nakskov …………………………………………………….  9 
 

Mødeprogram: 
  Hvad og hvordan kan man finde polske kilder  ……………….    9 
  Familien Meyer (Rothenberg), deres liv og færden …………..  10 
  Hvad nu? Hvordan …? Hvor…? (2) …………………………..    10 
Internethjørnet: 
  Footnote.com ………………………………………………………   12 
  Google underretninger …………………………………………..     13 
  Historien om Joseph Michaelsen ………………………………     13 
  Oversættelse fra Jiddish …………………………………………..  14 
  Førstegangsbesøgende på JewishGen ……………………….     15 
  Mysteries of a Nazi Photo Album ………………………………     15 
Webinars om  DNA og genealogi …………………………… …     15 

 

mailto:elsebeth@paikin.dk
mailto:merete.naesbye@christensen.mail.dk
http://www.jgs-danmark.dk/
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Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886 

 
Fund i Møllegade 

 Af Allan Falk

Indledningsvis vil jeg gerne rose MT (og takke Kbh.s 
Kommune) for det arbejde der er udført med renovering af 
begravelsespladsen i Møllegade. For os, der sidste år måtte 
kæmpe os gennem meterhøje brændenælder på visse dele af 
begravelsespladsen, er det en helt utrolig metaformose, der er 
sket. Ikke alene er der ryddet op i bundbevoksningen, men der 
er også sket en kraftig beskæring af de mindre, vildtvoksende 
buske og småtræer, hvorved mange gravsten er blevet frit 
synlige. Der er ydermere etableret fine grusstier og sidst – 
men ikke mindst – er der sket genrejsning af adskillige væltede 
gravsten. 

En af de sten, der er blevet genrejst er stenen for Lipman 
Salomon Salomonsen. Den fandt vi ganske vist sidste år 
liggende delvist skjult i carré X mellem række 8 og 9, og 
fotograferede den, uden at det dengang lykkedes os at 
identificere den. Men takket være det historiske foto af 
gravstenen i ”Slægten Salomonsen” fra 1927 er det nu 
lykkedes for Tom Brøndsted at genkende denne sten, og Tom 
har sammenstillet fotos heraf fra forskellige tider. Resultatet 
ses her 
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=3869&kgrd=1 : 

 

 

 
Foto Allan Falk okt. 2010  Foto Allan Falk apr. 2011 

   

Foto ”Slægten Salomonsen” 1927 Foto Allan Falk okt. 2010 Foto Allan Falk apr. 2011 

Stenen er genrejst i række 7 og findes let, idet den står som  
2. sten th. for stenen for Lion Warburg, markeret af Erik H. 
Bing med ”pind” nr. 92. Man må i øvrigt konstatere, at uagtet 
(eller netop fordi?) stenen har ligget delvist skjult, er den 
væsentligt bedre bevaret end stenen for hans svigerinde 
Blume Salomonsen, vist i JGS-Nyt 1/2011 side 9. 

Men ingen roser uden torne. Jeg kunne godt tænke mig, at  
der yderligere skete fældning af de 3 stedsegrønne træer,  
der fortsat står i Møllegade hhv. i carré X i den nordlige ende 
af række 4, mellem den østlige række træer i alléen og i i carré 
G række 1-2. Disse træer skjuler/skygger for adskillige  

gravsten, og jeg finder dem æstetisk upassende til den øvrige 
bevoksning. 

Overskriften for denne artikel er valgt, fordi det gennem 
analysearbejdet af gravstenene er lykkedes Tom Brøndsted  
og mig selv at finde genealogiske sammenhænge i nogle 
tilfælde, som ikke hidtil har været kendt (i hvert fald ikke 
offentliggjort).  

Selvom om der kun er tale om enkelte tilfælde, er det dog små 
brikker, der således er faldet på plads i den store mosaik, som 
DJGDB gerne skulle blive til. Disse fund omtales i det følgende 
– idet jeg understreger, at vi fortsat mangler at fotografere 

http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=3869&kgrd=1
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?photographers=AF
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?photographers=AF
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?photographers=AF
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?photographers=AF
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gravsten i carréerne B, A og J samt murbegravelserne og vi 
mangler at analysere endnu flere gravsten: 

Levin Wulff von Halle:  

Han fik 23 maj 1749 Kgl. tilladelse til at nedsætte sig her i 
landet og tog 20 jan 1751 borgerskab i Kbh., ifl. Josef Fischers 
arkiv (pakke 1151). Født i Hamburg ifl. samme. Hans fars navn 
er imidlertid ikke oplyst. Hans velbevarede gravsten står i 
carré X-4-42-23 og hans hebraiske navn er ifl. samme Jehuda 
Lejb Jizchak Halle ben Seev Wolf Halle. Gravstenen ses her: 
tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=1401&kgrd=1 .  

   
   Foto Tom Brøndsted jul. 2010         Foto Tom Brøndsted jul. 2010 

Takket være Epidat var det herefter ikke svært at finde hans 
fars gravsten i Altona, Königstrasse, den ses her:  
steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?function=Ins&sel=hha&inv=1710 

 
Seew Wolff Halle     

Merle bat Eli Wiener ∞ Wolf Halle 

Edition und Übersetzung 
   Hier ist begraben     פ״נ  
   der aufrechte Mann     איש הישר  
   es ist der Leiter, der geehrte Meister, Herr Seew     ה״ה המנהיג כהר״ר זאב  
   Wolf Awraham, Sohn des Vorstehers und Leiters     וואלף אברהם בן פ״ו  
   des [geehrten] Meisters, Herrn Awraham Halle 5    [כ]הר״ר אברהם האלי  
   ,schieden und begraben Tag 4[ver]     [נ]פטר ונקבר יום ד׳  
   Neumondstag Adar .2     ב׳ דראש חדש אדר  
   .der kleinen Zählung 515     תקט״ו לפ״ק  
     צב״התנ  

Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des 
Lebens   

Som det fremgår, hedder faderen netop Seew Wolff, hvilket i 
øvrigt rent sprogligt er en pleonasme, begge ord betyder ulv 
hhv. på hebraisk og på tysk. Og da hans ægtefælle – Levins 
mor -  liggger ved siden af, var hun heller ikke svær at finde, 
hendes gravsted ses på:  
2TUsteinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?function=Ins&sel=hha&inv=1709U2T 

Levin er barnebarn af Isaac Abraham Halle, der indvandrede til 
Altona ca. 1715 og har talrige efterkommere, hvoraf altså 
nogle kom til Danmark.   

UMine Fürst født Heckscher: U  

Hendes gravsten blev fundet i carré C-7-6 og ses her: 
2TUtom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4607&kgrd=1U2T 

 

Det er en velbevaret sten og hendes og ægtemandens navn er 
tydeligt at læse som Mindel…ishat (= ægtefælle til) Ahron 
Fürst. Jeg kunne så konstatere, at Margo da også har lavet et 
kort på hende i ”Systematisk”, men kortet er åbenbart blevet 
”oversprunget”, da han lavede kortene til det alfabetiske 
register (= Margoteket) og hun er derfor ejheller kommet med 
i ”Jødiske Dødsfald…”. 

Selvom hendes far eller fødenavn ikke er nævnt er der dog 
éntydigt tale om den Mine Heckscher, der var gift med Aron 
Wulf Fürst, der døde 08.06.1805 og er begravet i X-18-76-12. 
Mine er død 28.02.1807. Hun er datter af Samson Philip 
Heckscher jfr. ”Mindeskriftet…” side 145. At hendes hebraiske 
navn var Mindel fremgår af en note i JFs arkiv. (pakke 1151). 

UJacobine Weel født Meyer:U  

Længere henne i carré C-7 nemlig i nr. 22 står gravstenen for 
Jacobine Weel født Meyer død 05.03.1809: 
2TUtom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4425&kgrd=1U2T 

 

http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=1401&kgrd=1
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?function=Ins&sel=hha&inv=1710
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?function=Ins&sel=hha&inv=1710
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?function=Ins&sel=hha&inv=1709
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4607&kgrd=1
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4425&kgrd=1
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Hun er i ”Jødiske Dødsfald ...” men hvem var hendes forældre? 
Det er ikke oplyst i Margoteket, men på gravstenen står 
hendes navn at læse som Jochebed bat Natan Hausen. Og 
Natan Hausen er éntydigt = Nathan Amsel Meyer. Af 
folketællingen 1801 København fremgår, at han bl.a. har en 
datter, Jacobine, 12 år, altså født ca. 1789.  

Og af copulations-protokollen for København fremgår, at 
David Isaac Weel betalte for sit forestående bryllup den 
17.11.1806. Endelig fremgår det af  ”Margoteket”, at hun fik 2 
børn og døde i barselsseng.  

Så ud fra disse og andre oplysninger i Margoteket kan 
Jacobines så tidligt afsluttede liv opridses som følger:  
Født 1789 som det ældste af 7 børn, gift ca. 17 år gammel, 
død i barselsseng efter at have født 2 børn, Julius David den 
29.02.1808 og Jacobine 12.02.1809 (navngivet efter sin mor?). 

Ad efternavnet Weel: Der er grund til at gøre opmærksom på, 
at efternavnet Weel på hebraisk staves Wehl, således som det 
bl.a. fremgår af stenen for Jacobines svigerfar, Isak Israel 
Weel: tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4422&kgrd=1  

 

I Epidat staves dette navn konsekvent Wehl også i gengivelsen 
af navnet på tysk. Så hvis man vil søge efter aner i Tyskland 
med efternavnet Weel, skal man altså søge efter personer 
med navnet Wehl. 

Arnold Aron Jacobsen:  

På G-2-26 finder man nævntes sten. Det er der ingen tvivl  
om, for hans navn står med latinske bogstaver fn. på stenen. 
Hans hebraiske navn er imidlertid Avraham ben Ahron Meir 
Aalborg, og på grundlag heraf er det Toms formodning, at  
han er søn af Aron Jacob (eller Aron Jacobsen), der er begravet 
i Aalborg, og ham, der i 1810 erhvervede grunden, hvorpå den 
jødiske begravelsesplads i Aalborg blev anlagt, således som 
det fremgår af hans gravsten 
tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=54&kgrd=4 

 
Frade Ber:  

 
 
 
På G-6-16 fandt vi følgende gravsten: : 
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4611&kgrd=1 

Det er let nok at læse, at hendes hebraiske navn er Frade bat 
Issachar Ber. Man vil imidlertid lede forgæves efter hende i 
”Jødiske Dødsfald…” Men hun har – som Mine Heckscher – et 
kort i ”Systematisk, hvoraf fremgår dels, at hun var 84 år da 
hun døde 11.02.1844, dels at hun var ”Enke efter Glarmester 
Glæsel i Nykøbing”.  

 

Ham har jeg ledt forgæves efter i Dansk Demografisk Database 
http://ddd.dda.dk 

   
Så man må konstatere, at nok finder man svar på en del 
ukendte detaljer ved at studere gravsten!  

Men man finder samtidig nye gåder, og jeg vil derfor slutte 
med en forespørgsel til dig kære læser:  

Hvem var glarmester Glæsel i Nykøbing? 

 

http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4422&kgrd=1
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=54&kgrd=4
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?details&id=4611&kgrd=1
http://ddd.dda.dk/
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Referat af Ordinær generalforsamling i Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark  

Mandag den 4. april 2011, kl. 19.00  
Foredragssalen, Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg 

 
1.     Valg af dirigent 

Formanden Elsebeth Paikin bød velkommen.  

Som dirigent valgtes Karsten Christensen, der tak-
kede for valget og fastslog, at generalforsamlingen 
var indkaldt iflg. vedtægterne. Karsten gjorde op-
mærksom på, at der manglede et punkt 10. Evt. 
Derefter gav han ordet til formanden. 

2.     Bestyrelsens beretning om foreningens virk-
somhed det forløbne år 

Formanden fremlagde årsberetningen som en  
PowerPoint præsentation (kan ses ved at gå til 
http://jgs-danmark.dk/JGS-NYT/ - vælg ”Beretning-
2010.pdf” og for at få kommentarerne med, klik da 
på ”Comment” øverst til højre og klik da på ”Anno-
tations” øverst til højre lige under ”Comment”). 

Der var ved udgangen af 2010 83 medlemmer. Der 
er kommet rigtig mange nye medlemmer i efter-
året 2010 og tilgangen fortsætter også i 2011 pga. 
Tom og Allans projekt. 

Syv møder har været planlagt i 2010. To blev aflyst 
pga. manglende tilslutning. 

Der har været afholdt et fællesmøde med JGS- 
Hamborg i Hamborg i efteråret. 

Joseph Fischer biblioteket er nu flyttet og overdra-
get til DJM. 

JGS nyt udkommer i 4 numre pr. år. Alle der har 
betalt kontingent i 2011 har adgang til både Dansk 
Jødisk Genealogisk database og til alle tidligere 
numre af JGS Nyt (begge dele kræver password). 

Elsebeth efterlyste input fra medlemmerne. 

Elsebeth udbad sig forsamlingens holdning til den-
ne måde, at fremlægge årsberetningen på.             
Der var stor tilfredshed med dette. Beretningen 
blev godkendt. 

3.    Årsrapport for 2010 til godkendelse 

        v/kassereren Allan Falk 

        Regnskabet blev godkendt 

4.     Budget for 2011 

        v/kassereren Allan Falk 

        Budgettet blev godkendt  

5.     Kontingentets størrelse for det kommende år 

        Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100 
kr. for enkeltpersoner, 150 kr. for par og 50 kr. for 
studerende. 

        Kontingent (uændret) blev godkendt. 

6.     Forslag 

Der var ved fristens udløb den 1. februar 2011 ikke 
modtaget forslag, så punktet udgår. 

7.     Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (for 2 år) 
og 1 medlem (for 1 år) 

Allan Falk og Max Gritzman genopstiller. Olly Rit-
terband udtræder af bestyrelsen. Jette Lohmann 
(pt. suppleant) foreslås for den resterende valgpe-
riode (1 år). 

Alle blev valgt 

8.      Valg af 2 suppleanter (for 1 år)  

Eleonora Lewandowski og Andy Schustin blev valgt 

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant 

Michael Blegvad genopstiller som revisor, og Chri-
stian Kampen som revisorsuppleant. 

Begge blev genvalgt 

10. Eventuelt  

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes og dirigenten 
takkede for god ro og orden.  

 

Efter generalforsamlingen præsenterede Tom 
Brøndsted sit spændende projekt ”Mosaiske Be-
gravelser og Gravsten indtil 1886”.  

 

Referent: Jette Lohmann 

 

http://jgs-danmark.dk/JGS-NYT/
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Siden sidst 
af Merete Næsbye Christensen 

 

David Simonsens Arkiv: Brevsamlingen bliver digital 

 
 
Tirsdag den 8. marts 2011 havde JGS et arrange-
ment på Det Kongelige Bibliotek i Diamanten, hvor 
forskningsbibliotekar Eva-Maria Jansson, som vi har 
haft besøg af før, nu på hjemmebane fortalte om 
David Simonsens digitaliserede brevsamling og 
demonstrerede brugen af den. 

 

 
Den officielle webadresse er: 

www.kb.dk/da/nb/samling/js/dsa/index.html 

men man behøver bare at skrive kb.dk/simonsen 

Det første man møder dér er en introduktion og en 
vejledning. Klikker man på den orange boks:  

 
kommer man til selve de indscannede materialer. 

Man kan bogstavelig talt bladre i de breve, som er 
indscannede. Hele samlingen omfatter ca. 30.000 
breve.  En skatkiste for alle forskere i jødiske emner 
i ind- og udland.  
Eva- Maria gav mange eksempler til glæde for os 
slægtsforskere. 

               

http://www.kb.dk/da/nb/samling/js/dsa/index.html
http://www.kb.dk/simonsen
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Et eksempel: Brev af 26. april 1907 fra Mary Simonsen, København, til 
David Simonsen, Breslau, Polen. 2 sider på dansk. (Oplysningerne 
fremgår af websiden). Klikker man på brevet får man en forstørrelse, 
som man selv kan forstørre eller formindske efter behov: 

 
Efter præsentationen og de mange eksempler fra 
internettet inviterede Eva-Maria os til at se den 
ægte vare, som hun havde fremlagt i lokalet ved 
siden af foredragsrummet på lange borde.

 

 
Her var fantastiske eksempler på David Simonsen-
samlingens indhold.  

Vi havde svært ved at løsrive os.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Josef Fischer Biblioteket opløses/flyttes 

 

 
Janne Laursen, Bjarke Følner, Merete Christensen og Max Gritzman  

Siden oprettelsen af Josef Fischer Biblioteket i 
2009, har det haft til huse i Rømersgade 3 lige ved 
mindestenen for flugten i oktober 43. 

Lokalerne, som lejerne Merete og Karsten Chri-
stensen stillede gratis til rådighed for JGS, blev for

dyre for lejerne, så her i foråret måtte vi opløse 
biblioteket. Det meste af samlingen blev – med 
donorernes accept – overdraget til Dansk Jødisk 
Museum, hvor materialerne vil indgå i museets 
bibliotek, og derfor fortsat stadig vil være til nytte 
– og nok lettere tilgængelig for alle.  

Vi ved, at materialerne vil være i gode hænder  
og sikret for eftertiden. 

Det er ikke til at sige, om biblioteket kan genopstå  
i konkret eller virtuel form, men det har tjent et 
formål, mens det eksisterede.  

Stor tak til Merete og Karsten Christensen for  
gratis husly til biblioteket de sidste par år og for 
Meretes altid velvillige imødekommenhed overfor 
brugerne!  

Og stor tak til Dansk Jødisk Museum, som fremover 
vil sikre biblioteket! 
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Ture til Nakskov 
 

Af Merete Christensen 
 

 

I forbindelse med kompletteringen af den store 
database om jødiske begravelser i Danmark har 
grupper og enkeltpersoner foretaget ture rundt 
om i landet for at fotografere gravsten på de 11  
af de 12 begravelsespladser. Mosaisk Vestre er 
ikke omfattet af projektet – endnu! 

JGS har tidligere inviteret til ture til blandt andet 
Fåborg og Slagelse. I år havde vi egentlig tænkt os 
at indbyde til en tur til Nakskov, men tiden  
blev forpasset på denne side af sommeren. 

Til gengæld har en række personer gennemført 
ture dertil og vil siden kunne føre interesserede 
gennem den lille by.  

Der ligger en smuk lille begravelsesplads på hjør-
net af Jødevej og Engtoften med indgang fra 
førstnævnte vej.   

På Google Maps kan man finde den jødiske  
begravelsesplads, hvis man søger på Jødevej,  
Nakskov, og derefter finder hjørnet ved  
Engtoften. 

Kirkegården er formodentlig taget i anvendelse 
omkring 1700, nogenlunde samtidig med  
Fredericia og kun få år efter Møllegade i  
København.  

Men der er kun ganske få gravsten og kendte  
begravelser før 1814. 

Vi har også set på de gader, hvor der boede jøder, 
hvor der blev holdt gudstjeneste og eksisterede  
en egentlig synagoge.  

Jøderne i Nakskov og det øvrige Lolland fortjener 
helt sikkert en bog.  
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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 

 

Mandag 
19. sep.  

2011 

  19:30 

Hvad og hvordan kan man finde polske kilder? 

       

I marts sidste år havde vi besøg af Jan 
Thomsen, der fortalte om sin forskning i 
familien Ritz fra Kovno, Litauen, og Feinberg 
fra Kaliszområdet i Polen.  

Det var en spændende og lærerig aften. (Se 
omtale JGS-NYT Nr. 2, 2010, side 10).  

Vi er derfor glade for at kunne meddele, at 
Jan Thomsen kommer igen og fortæller om 
sin videre forskning. 

Jan Thomsen har siden fokuseret på at finde oplysninger om Dora Warszawskis slægt – det 
vil sige at han hovedsageligt har beskæftiget sig med at finde oplysninger i polske kilder, og 
Jan Thomsen vil derfor denne aften fortælle som sine praktiske erfaringer med søgning af 
polske kilder i jewishgen.org, FHL mikrofilm og de polske statsarkiver.  

Derudover vil han gennemgå de metoder han har brugt samt nogle af de resultater han har 
fundet.   

 
En af kilderne, Jan Thomsen har fundet: Widawa, B, 1840, Akt 2, Manes Warszawski, son of Szlama and Hindy 

For de mange af vores medlemmer, der har polske rødder, må dette være af særdeles stor 
interesse – men også for andre vil det være et møde man kan lære af: om metoder, få idéer 
og gode råd om forskning i andre områder. 

Mødested: Foredragssalen, Medborgerhuset, Danasvej  

Deltagergebyr: 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer  
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Søndag  
6. nov. 2011 

 14 - 17 

 

Familien Meyer (Rothenberg), deres liv og færden på Gl. Kongevej 

Helle Rothenberg, datter af Fritz og Vera Rothenberg og barnebarn af Hugo Rothenberg og 
Asta f. Meyer, fortæller om slægten og viser filmen om denne slægt, 

 
Fra venstre mod højre: Hugo Rothenberg f. 1882 i Bad Kreuznach, Tyskland, d. 1948 i København,  

siddende hans hustru Asta Rothenberg, f. Meyer, f. 1886 i København, d. 1968 i København, på hendes skød deres datter, Lilli, f. 1911.  
Hugo Rothenbergs forældre: Jeanette Rothenberg, f. Marx, og Daniel Rothenberg f. 1850 i Gaugrehweiler, Tyskland.. 

Og det er en spændende historie, hvilket alle vil vide, som har læst Bent Blüdnikows ”Som om 
de slet ikke eksisterede” om den tysk-danske jøde Hugo Rothenberg (1883-1948) og hvordan 
han gennem sit bekendtskab med Herman Göring arbejdede for at få jøderne ud af Tyskland i 
1930'erne og 1940'erne. Desuden om jødiske organisationers og enkeltpersoners arbejde for 
jødernes sag i denne periode. 

Filmen er baseret på interviews med familiemedlemmer. 

Mødested: Foredragssalen, Medborgerhuset, Danasvej  

Deltagergebyr: 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer 

 

Onsdag 
7. dec. 2011 

Hvad nu? Hvordan …? Hvor…? 

Efter sidste møde ” Hvad nu? Hvordan …? Hvor…?” i februar 2011 har vi fået mange opfor-
dringer til igen at afholde et lignende møde – og det gør vi så: 

Er I stødt mod en mur i jeres forskning og kan ikke se, hvorledes I kan komme videre …? 

Eller er I ikke rigtigt kommet i gang, fordi I ikke rigtig ved, hvor I skal starte… ?  

Så kom til dette medlemsmøde, hvor vi forsøger at finde frem til, hvor og hvordan man kan 
komme videre… I fortæller om jeres problemer, og vi vil sammen forsøge at hjælpe jer over, 
igennem eller måske uden om muren.  

Vi vil medbringe databaser, opslagsbøger, og der vil være internetadgang, så vi kan med det 
samme begynde at søge ude i den store, vide verdens mange databaser…  

For at få mest muligt ud af aftenen, vil det være en god idé at sende jeres spørgsmål 
/problemer på forhånd. Husk at sende så udførlige og præcise data som muligt. 

Mødested: Foredragssalen, Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Deltagergebyr: 30 kr. for medlemmer – 60 kr. for ikke-medlemmer 
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Af Elsebeth Paikin 

 
Nyt fra internettet: 
 
På Footnote.com < http://go.footnote.com/holocaust_records/ > er der mange nye kilder, bl.a. en del ved-
rørende Holocaust hvoraf nogle fås ses nedenfor: 

 

 
 
På Footnote.com er der mange, mange flere databaser, og der er mulighed for at knytte kommentarer til 
kilder og fotos (fx hvis man kan identificere personer eller steder) og derved opstår der mulighed for at få 
kontakt til andre, der er interesseret i samme personer eller steder.  

På en side, som hedder ”Member Discoveries” (Look what people are doing on Footnote…”) kan man følge 
med I hvad andre medlemmer skriver, det kan fx være noget historisk, eller blot en hilsen til en afdød far, 
spørgsmål … og meget, meget andet. Jeg tror kun, at fantasien sætter grænser… 

Der er mange aviser indscannet fx: 

 
Der er også en blog, hvor man kan følge med i det nyeste på Footnote.com. 

Det er – som det meste andet på internettet – på engelsk. Ikke alt på Footnote er gratis, så hvis man finder 
noget, kan det godt være man skal blive medlem (12 USD pr. måned eller 80 USD pr år).  

Jeg har dér fundet oplysninger, som ikke findes andetsteds, så jeg syntes, at det er pengene værd.  

http://go.footnote.com/holocaust_records/
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Endnu et hjælpemiddel på internettet: 

 
Man kan gå ind på  

http://www.google.com/alerts/create?hl=da&gl=us  

oprette en søgning – fx på sit slægtsnavn eller andet 
af interesse – og indstille om man vil have besked 
hver dag eller én gang om ugen, samt om man vil 
modtage besked om alt eller kun de bedste resulta-
ter. 

Jeg har prøvet det et stykke tid, og selv om mange 
af beskederne ikke er særlig interessante, så har jeg 
også fået overraskende nyheder! 

Som sædvanlig gælder det naturligvis om ikke at 
søge på et alt for almindeligt navn – som fx Jensen 
eller Cohn.  

Jeg søgte på ”Paikin” og ”Hamerow” og få flere gan-
ge om ugen beskeder om noget fra nettet, der in-
deholder disse navne. Nu er et familiemedlem i 
Canada en ret berømt TV-show producer, og da han 
åbenbart har talkshows hver dag eller deromkring, 
så får jeg en masse ligegyldige beskeder om ham og 
hans shows.  

Men det går hurtigt at se dem igennem og slette, 
hvad der ikke har interesse.  

Men en dag fik jeg også besked om, Danielle Paikin, 
21 år, var blevet dræbt i en bilulykke … dagen efter 
kom flere meddelelser om ulykken, om en minde-
gudstjeneste og senere en nekrolog, som beskrev 
Danielle i detaljer – hendes uddannelse, interesser 
m.v. Adskillige måneder senere kom der besked om 
en avisartikel, hvori den mand, der var skyld i ulyk-
ken pga. spirituskørsel, hvad tilstået og var blevet 
idømt tre års fængsel.  

Men der kommer også beskeder om personer, der 
for længst er døde, artikler af ældre dato eller bøger 
forfattet af en med det navn jeg søger. 

Faktisk er det også en praktisk måde at finde ud af, 
hvor man selv optræder på internettet. En dag fik 
jeg således besked om, at min navn figurerede på 
en webside, som jeg intet kendte til! Det er jo værd 
at undersøge og eventuelt få slettet, hvis det er 
misbrug … 

Kort sagt: På denne måde kan man virkelig følge 
med på en let måde og også finde nye mulige 
slægtninge.  

Så prøv det – man kan altid ændre eller melde fra 
igen! 

_______________________________________________________________________________________ 

Historien om Joseph Michaelsen - "Verdenspostforeningens intellektuelle Ophavsmand" 

 

  
I oktober sidste år fik JGS en forespørgsel fra Toke 
Nørby: ” Hvordan var Grosserer J. C. E. Michaelsen 
(hvad står forbogstaverne for?) i familie med post-
manden Joseph Michaelsen? (Vi taler om årstallet 
1905).  

Det kunne hverken Allan eller jeg svare på sådan 
uden videre, men gennem flere e-mails frem og 
tilbage – især har Allan Falk været ihærdig – har 
Toke Nørby nu oprettet et website for Joseph Mi-
chaelsen. 

Toke Nørby er ikke slægtsforsker men interesseret i 
posthistorie – så det er en ny tilgangsvinkel! 

Historiens 12 afsnit kan læses på: 
http://www.norbyhus.dk/artiklermm/jm/jm1.html 

og er et fornemt eksempel med henvisninger og 
kilder som det sig hør og bør. Så læs en om ikke 
andet for at se, hvorledes det kan/bør gøres… 

EP

http://www.google.com/alerts/create?hl=da&gl=us
http://www.norbyhus.dk/artiklermm/jm/jm1.html
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GeneaNet er endnu et website for slægtsforskere – 
sådanne websites er der snart mange af, så det er 
svært at overskue deres fordele og ulemper. Jeg har 
dog lagt de navne ind, som jeg forsker i, for det 
kunne jo være, at der kom nyt derfra… 

Og minsandten, JA! Pludselig kom der en masse nye 
oplysninger – hovedsageligt om franske familiemed-
lemmer. Nok ikke så underligt, for GeneaNet er en 
slags fransk udgave af fx Ancestry.com – men man 
kan vælge forskellige sprog: engelsk, spansk, finsk, 
norsk, svensk, tysk, hollandsk. 

Man kan også der oprette sit slægtstræ (som fx på 
Geni.com og MyHeritage.com) og funktionaliteten 
fra disse findes også på GeneaNet. Jeg har dog ikke 
prøvet det – jeg har ligesom nok at holde styr på 
med Geni.com og MyHeritage.com.  
Så hvis der er nogle, der har prøvet GeneaNet, vil vi 
være taknemmelige for at høre om det – eventuelt  
i form af en artikel. 

 

Der er også en blog med gode råd og oplysninger 
etc.:  

 

… og i ”GeneaNet”-familien findes også andet: 

 
Søger man fx i ”GeneaBook” på navnet Salomon er der mange hits (som nedenstående udsnit viser): 
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GeneaNet udsender også nyhedsbreve om mange 
forskellige emner – dog alle indenfor genealogi og 
familiehistorie, seneste eksempel: 

 
 

GeneaNet er også på Facebook – i en engelsk ver-
sion (hvor der ikke foregår meget) og en svensk, en 
dansk og en tysk version (måske flere…?), hvor der 
foregår en hel del. 

Der er forskelligt indhold på siderne alt efter hvilket 
sprog man har valgt… men prøv jer frem. Jeg har 
ikke været alt igennem – det tager jo sin tid. 

 

 

 
Hvis I har fundet andre websites af interesse –  
ligegyldigt om de omhandler slægtstræer,  
databaser, nyheder, historie, DNA eller andet  
– så bedes I skrive lidt herom til JGS-NYT (eller til 
elsebeth@paikin.dk).  

Ligeledes hvis I har erfaringer med alle de mange 
muligheder for online-slægtstræer.  

Geni.com er beskrevet i JGS-NYT 2011/1.  

Har I andre erfaringer med Geni, så skriv…  

I næste nummer af JGS-NYT vil jeg skrive om  
mine erfaringer med MyHeritage.com (som  
jeg foretrækker), men igen: Hvis I har erfaringer 
med dette website, så skriv! For selv om jeg bruger 
det selv, så er jeg ikke sikker på, at jeg har kunnet 
følge med – for der sker hele tiden nyt. 

Nye websites skyder op som paddehatte, og det er 
svært at følge med … selv om jeg gør mit bedste. 
Det er jo ikke nok blot at se på sitet en enkelt gang, 
det skal jo også gerne efterprøves. 

 

 
 

 

mailto:elsebeth@paikin.dk
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Har I brug for hjælp til oversættelse fra Jiddisch? Så er der nu hjælp at hente fra: 
 
Men der er også anden hjælp at hente på dette website …  
 

 
 
Sholom Aleichem and welcome to Yiddish Translation, the online home for people searching for infor-
mation about Jewish History and Genealogy and Yiddish. 
If you are researching your family history or longing to feel close to beloved family members who have 
passed on, you may well have come across documents written in Yiddish – letters, memoirs, Yizkor books 
and other texts. These documents are a precious legacy for your family and the Jewish people, but if you 
can’t read them, it is frustrating. 
If this is you, then Yiddish Translation is here to help! 
We’ve put together a wealth of free Yiddish resources, as well as many articles about Jewish history, genea-
logical research and the translation of Yiddish documents. 
We will also work with you one-on-one and provide Yiddish Translation services that meet your needs and 
budget.  You can read testimonials from clients who we have helped to unlock the secrets of their family 
stories. 
If you would like a free, no obligation quote or just want to schmooze, be heimish (friendly) and contact us 
using the form below or you can chat with us live by clicking on the speech bubble in the lower corner of 
the page. 
 
 
Prisen for oversættelse Jiddisch til engelsk er: 

0,11 USD pr. ord for en bogstavelig og ikke redigeret tekst (fx en attest, et postkort). 
0,16 USD pr. ord for en professionel og redigeret oversættelse (fx breve, manuskripter). 
 
 
 
 
JewishGen har oprettet en side for førstegangsbesøgende på JewishGen  

Det er en rigtig god idé, da der er så mange hjælpemidler, databaser, søgemuligheder etc., at det er svært 
at finde rundt – og man kan let overse netop det man har brug for! Men husk også at vende tilbage efter fx 
nogle måneder for der tilføjes hele tiden nye databaser osv.… 

 
 

  

http://yiddish-translation.com/
http://yiddish-translation.com/yiddish-english-dictionary/
http://yiddish-translation.com/blog/
http://yiddish-translation.com/yiddish-translations/
http://yiddish-translation.com/about-yiddish-translation/testimonials/
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… gå in på http://www.jewishgen.org/JewishGen/FirstTimer.html  og læs mere og lær… 
 
 
 

 

Har for nyligt lagt billeder fra 2. Verdenskrig kaldet  Mysteries of a Nazi Photo Album  ind på sit website: 
http://lens.blogs.nytimes.com/2011/06/21/mysteries-of-a-nazi-photo-album/  

Det specielle ved dette album er, at fotografen på samme tid åbenbart havde mulighed for på samme tid at 
komme tæt på Nazi-spidserne og krigs- og koncentrationslejrfanger. Det er vist ikke set før. Der var en del 
spelulationer om hvem fotografen var, da albummet blev fundet. Det blev hurtigt opklaret af læserne… Det 
var en Franz Krieger. 

        
Sygeplejersker hilser Hitler           Fange i lejr i Minsk En familie i Minsk 

 

 

 

 

http://www.jewishgen.org/JewishGen/FirstTimer.html
http://lens.blogs.nytimes.com/2011/06/21/mysteries-of-a-nazi-photo-album/
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Webinars – DNA in Genealogy 
 
 
 

 
 

Har I – som jeg – svært ved at finde rundt I DNA-testenes verden, så kan følgende være svaret på jeres bønner.  
 

 

Elise Friedman er professionel slægtsforsker med speciale i jødisk slægtsforskning, genetisk slægtsforskning, og 
teknologi. Hun har holdt foredrag og workshops på en række forskellige steder, fra lokale slægtsforsknings for-
eninger til internationale jødisk slægtsforsknings konferencer. Hun har forsket i sin egen families historie i mere 
end 10 år, og hendes rødder er i Hviderusland, Rusland, Polen og Ukraine (tidligere Galicien). 

Elise er meget aktiv inden for genetisk slægtsforskning, hvor hun som frivillig arbejder som koordinator for Je-
wishGens DNA projekter og flere FamilyTreeDNA projekter.  Hun er medforfatter på et genetisk slægtsforsknings 

case study, der blev offentliggjort i AVOTAYNU tidsskriftet. Elise er medlem af ”Sammenslutningen af Professionelle Slægtsforskere”, 
”International Society of Genetic Genealogy” og Jewish Genealogical Society i Palm Beach. Af uddannelse er hun ”Bachelor of Sci-
ence i Computer Engineering” fra The Pennsylvania State University, og har i mange år arbejdet indenfor IT-branchen. 

Elise har nu gjort sin hobby til sit arbejde og har startet sit eget firma, ”Relative Roots”, som udover almindelig slægtsforskning for 
betaling arrangerer webinars – web baserede seminarer – om DNA-tests og fx hvorledes man bruger svarene fra DNA-tests. Webi-
narerne er på engelsk (derfor oversætter jeg ikke følgende fra Relative Roots website) og man kan enten deltage direkte via sin 
computer på eller ”on demand” – dvs. når det passer tidsmæssigt. Forstår man engelsk er disse webinarer gode at få forstand af – 
for Elise har gennem en del år sat sig grundigt ind i emnet. - Relative Roots er også på Facebook, hvis man er interesseret i at følge 
med. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

GENEALOGY WEBINARS 

Relative Roots was among the first group of organizations to 
take genealogy education into the 21st century by offering 
quality, affordable presentations in the form of webinars 
(web-based seminars).  

The core of our webinar schedule is our DNA/Genetic Gene-
alogy presentations, and we periodically offer webinars on 
additional genealogy topics. 

HOW IT WORKS 
Attend our live or on-demand webinars from the comfort of 
your own home! You’ll view the presentation using your own  
 
computer and listen to the presenter using your computer 
speakers or telephone. Attendees of our live webinars are 
able to ask questions just as if you were attending a presenta-
tion in-person. Registrants of our on-demand webinars are 
able to access a recording of our live webinars at a time that 
is convenient for you.  

DURATION 
All webinars are scheduled for 1.5 hours. The presentation 
itself lasts about 1 hour and the other 30 minutes are used at 
the beginning and end of the session for introductions, ques-
tions, announcements, etc. 

COST/PAYMENT 
Some webinars are free, while others are offered for a small 
fee. Payment for fee-based webinars can be made via credit 
card or PayPal account. 

REGISTRATION 
All webinars, both paid and free, require registration. Each 
webinar is limited to 100 attendees. 
* All registrants for paid webinars will be guaranteed attend-
ance. 
* Registration for free webinars does not guarantee attend-
ance — registration may exceed the 100-attendee limit, so 
only the first 100 people who log in on the day of the webinar 
will be able to attend. You can log in at any time prior to the 
start of the webinar. 

ATTEND LIVE OR ON-DEMAND – NEW!  
All webinars are recorded and archived for on-demand view-
ing. If you cannot attend the live session, you can pre-register 
for on-demand access to the recording, and you’ll receive an 
email with a link to the recording about 24 hours after the 
live session ends. Alternatively, you can register for access to 
the on-demand recording the day after the live session is 
presented. Recordings will be available for 7 days after the 
live webinar unless otherwise noted. 

Note to Mac users: You will need Windows Media Compo-
nents for QuickTime by Flip4Mac in order to view our webi-
nar recordings. If you don’t already have this program, click 
here to download. 

SCHEDULE 
Go to http://relativeroots.net/webinars/ to view the schedule 
for webinar topics, date/time, presenter, cost and registra-
tion link. Check back often for updates and additions, or sign 
up for our announcements list to receive updates by email.  
Or you can follow us on Facebook. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=915D874D-D747-4180-A400-5F06B1B5E559&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=915D874D-D747-4180-A400-5F06B1B5E559&displaylang=en
http://relativeroots.net/webinars/
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Man kan læse mere om  
Relative Roots’ DNA webinars på  

”Tracing the Tribe” 
http://tracingthetribe.blogspot.com/2011/01/dna-

for-beginners-free-webinar-february.html 
 

 

Nu er registration åben for ”August Webinars”! 

www.relativeroots.net/webinars/ 

AUGUST SCHEDULE 

Thursday, August 4 
Introduction to Genetic Genealogy at Family Tree DNA 

Tuesday, August 9 
Genetic Genealogy Demystified: Reading and Understanding Your 
Family Tree DNA Results 
Part 1: Y-DNA 

Thursday, August 25 
Genetic Genealogy Demystified: Reading and Understanding Your 
Family Tree DNA Results 
Part 2: mtDNA 

Tuesday, August 30 
Genetic Genealogy Demystified: Reading and Understanding Your 
Family Tree DNA Results 
Part 3: Family Finder 

RECORDINGS AVAILABLE ON-DEMAND!  
Recordings of all Relative Roots webinars are available for 
viewing on-demand.  Recordings will become available within 
24 hours after each live webinar and will remain online for 7 
days, unless otherwise noted. 
 
There are two ways to register for on-demand access to the 
recordings: 
1. pre-register for on-demand by registering as though you 
were going to attend live, then within 24 hours after the 
webinar ends, you will receive an email containing the link to 
the recording; or 
2. visit the Relative Roots website the day after the live webi-
nar and you'll be able to sign up for the recording there. 

REGISTRATION 
 
For further details about these webinars and to register, 
please visit Relative Roots at: 
http://www.relativeroots.net/webinars/ 
 
COST 
 
Introduction to Genetic Genealogy at Family Tree DNA - FREE 
Genetic Genealogy Demystified series - $10 each, or all 3 for 
$25 
Starting and Managing a Family Tree DNA Project (on-
demand only) - $10 
 

 

SPECIAL OFFER FROM FAMILY TREE DNA 
 
Attendees of Relative Roots' genetic genealogy webinars will 
receive a limited-time discount on select tests from Family 
Tree DNA!  Details will be provided at the end of each live 
webinar. 

Webinar Descriptions 

Introduction to Genetic Genealogy at Family Tree DNA 
 
What is Genetic Genealogy?  What tests are available and 
which one should I order?  How much does a Genetic Gene-
alogy test cost?  Do I need to be a geneticist to understand 
my results?   
If you're a complete beginner to Genetic Genealogy and want 
the answers to these questions and more, then this webinar 
is for you!  Attendees will learn about the history of genetic 
genealogy, be introduced to DNA basics and inheritance 
paths, learn about the different types of DNA tests available 
for genealogy at Family Tree DNA, and learn about resources 
that will help you make the most of your Genetic Genealogy 
experience. 
 
Genetic Genealogy Demystified: Reading and Understanding 
Your Family Tree DNA Results 
 
Part 1: Y-DNA 
You’ve taken the plunge and ordered a genetic genealogy 
DNA test from Family Tree DNA, but now that you have your 
results, you don’t understand them?  Join us for an infor-
mation-packed webinar focusing on how to read and under-
stand your Y-DNA results. 
 
Genetic Genealogy Demystified: Reading and Understanding 
Your Family Tree DNA Results 
 
Part 2: mtDNA 
You’ve taken the plunge and ordered a genetic genealogy 
DNA test from Family Tree DNA, but now that you have your 
results, you don’t understand them? Join us for an infor-
mation-packed webinar focusing on how to read and under-
stand your mtDNA results. 
 
Genetic Genealogy Demystified: Reading and Understanding 
Your Family Tree DNA Results 
 
Part 3: Family Finder 
You’ve taken the plunge and ordered a genetic genealogy 
DNA test from Family Tree DNA, but now that you have your 
results, you don’t understand them? Join us for an infor-
mation-packed webinar focusing on how to read and under-
stand your Family Finder results.   

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://tracingthetribe.blogspot.com/2011/01/dna-for-beginners-free-webinar-february.html
http://tracingthetribe.blogspot.com/2011/01/dna-for-beginners-free-webinar-february.html
http://relativeroots.net/webinars/
http://relativeroots.net/webinars/
http://www.familytreedna.com/rs/relativeroots
http://www.familytreedna.com/rs/relativeroots


Nr. 2 – Vol. 8 – August  2011 
 

 20 

… og på websitet ”Genetic Genealogy Digest”:  http://genetic-genealogy.org/ findes mange interessante artikler af varierende 
sværhedsgrad – desværre alle på engelsk. Der er også introduktion til hvorledes DNA-tests og deres svar kan anvendes i slægts-
forskningen. Og der findes et diskussionsforum, hvor man kan spørge eller blot læse svar på andres spørgsmål. For at benytte di-
skussionsforummet skal man registrere sig – og overholde nogle rimelige regler. 

Nedenfor ses nogle eksempler på forskellige forum: 
 

 … der er også blogs, chat m.m.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Endnu et sted man kan lære mere om DNA i slægtsforskningen er på  

 

www.legacyfamilytree.com som også har DNA-webinars. Dem har jeg ikke prøvet, så jeg kan ikke udtale mig om kvaliteten. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Har I spørgsmål til DNA-test så skriv til  
elsebeth@paikin.dk  … så vil jeg forsøge (!) 
at finde svar inden mødet den , men jeg 
kan ikke garantere noget …  

http://genetic-genealogy.org/
http://www.legacyfamilytree.com/
mailto:elsebeth@paikin.dk
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