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Ændringer i udgivelsen af JGS-NYT 
 

Bestyrelsen har drøftet JGS-NYT, og da det har 
vist sig, at mange ikke læser det – og slet ikke 
bruger de gamle numre – er meget af det tids-
krævende arbejde med at indsamle nyheder, 
oplysninger, oversætte, redigere, layoute og 
udgive JGS-NYT ikke helt indsatsen værd. Det er 
derfor blevet besluttet, at der fremover kun vil 
blive udgivet 2 numre årligt af JGS-NYT.  

De vil kun indeholde bl.a. mødeprogram, korte 
meddelelser og henvisninger til nye databaser, 
websites (uden forklaringer). Antallet af illustra-
tioner vil også blive betydeligt færre end det er 
tilfældet i de ”gamle” JGS-NYT. Sideantallet vil 
blive skåret ned fra de normalt ca. 20 til 4.  

Som følge af denne ændring vil det fremover  
kun koste 20 kr. at få tilsendt JGS-NYT pr. post. 
(Porto p.t. 8 kr. pr brev + kuvert, papir m.v.).  
MEN da det nu kun er 4 sider (2 ark hvis man 
printer på begge sider af papiret) og ikke færre 
illustrationer, håber vi, at alle vil vælge at skrive 
det ud selv. Det vil være en hjælp for os.

Nyheder m.v. pr. e-mail 

Derudover vil nyheder fremover blive fremsendt 
pr. e-mail efterhånden, som de dukker op – i 
stedet for at blive gemt til næste nummer af JGS-
NYT.  

Er der blandt disse nyheder noget, som 
interesserer, kan e-mailen gemmes i en speciel 
mappe, hvor andet af genealogisk interesse 
opbevares.   

Oplysning om møder, som ikke er omtalt i JGS-
NYT, eller ændringer af disse vil også blive sendt 
ud med e-mail. 

Samtidig vil nyheder m.v. blive lagt ind på vores 
website under ”Nyheder”.  

Der vil også komme en indholdsfortegnelse over 
tidligere publicerede artikler i JGS-NYT. 

Det vil således være muligt – og forhåbentlig let – 
at finde relevante oplysninger på vores website 
eller på jeres egne computere. 

 

 

 



Nr. 4 – Vol. 8 – December 2011 

 2 

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: Jette Lohmann 
Kasserer: Allan Falk 
  Max Gritzman 
  Henry Nachman  
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 
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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, og der udsendes derfor ikke girokort til 
indbetaling af kontingent! 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 
til Danmark 20 kr. årligt og til Skandinavien 30 kr. årligt 
udover kontingentet (for 2 nyhedsbreve à 4 sider) til dæk-
ning af porto og trykning. 
________________________________________________ 
 
DEADLINE for JGS-NYT: 
1. januar –1. august 
 
 

Indholdsfortegnelse 
Ændringer i udgivelsen af JGS-NYT ……………………………… 1 
Generalforsamling 30. april 2012 – reserver dagen ..…………… 1 
Mosaiske Begravelser – NYT.……………………………………… 3 
Dansk Jødisk Genealogisk Database  .………………………….. . 4 
Olly Ritterband in memoriam ………………………………………  5 
World Memory Project  ……………………………………………... 6 
Jewish Heritage Trip to Lithuania   ………………………………    8 
Nyt fra Statens Arkiver ……………………………………………  10 

Siden sidst: 
   En aften med Helle Rothenberg …………………………… 12 
   Hvad nu? Hvordan …? Hvor…? 
      Bl.a. om genealogiprogrammer   .….……………………  12 
Mødeprogram ……………………….………………………..    17 
Andre møder af interesse ………….………………………..    17 
Internethjørnet: 
   The British Newspaper Archive – online …………………  19 
   The Israel Genealogy Research Association (IGRA) …     20 

  

mailto:elsebeth@paikin.dk
mailto:merete.naesbye@christensen.mail.dk
http://www.jgs-danmark.dk/


Nr. 4 – December 2011 

3 

 
Sidste nyt om Tom Brøndsteds og Allan Falks projekt:  

   Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886    
Af Allan Falk 

 
Så er den - foreløbige - fotografering, registrering 
og identificering af de jødiske gravsteder på den 
gamle begravelsesplads i Møllegade, København 
og alle 10 begravelsespladser i provinsen færdig!  

Alle gravsten er fotograferede af enten Tom 
Brøndsted, Jørgen Poulsen eller undertegnede, 
og Tom Brøndsted har identificeret alle disse 
fotografier af gravstene og indsat dem ved de 
respektive personers navne 
i tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/.  

I alt er det blevet til knap 6.500 fotografier (inkl. 
oversigtsfotos, fotos af bagsider af sten mm.).  

Dog er der visse usikkerheder med gravsten,  
hvor teksten ikke længere kan læses og hvor man 
ikke med sikkerhed kan tælle mellemliggende 
gravsteder til et med sikkerhed identificeret 
gravsted, da der er en hel del ukendte gravsteder. 
Ved arbejdet er det konstateret, at der er ikke 
helt få fejl i Margolinskys "Jødiske Dødsfald...", 
ca. 2 % af oplysningerne om Møllegade er fejlbe-
hæftet, formentlig hovedsageligt som følge af 
mangelfuld korrekturlæsning fra Margos hånd-
skrevne kartotekskort til det trykte værk. Disse 
fejl er nu rettet i "Mosaiske begravelser". 

Ved gennemgangen af "Margoteket" er det 
ligeledes konstateret, at blandt disse er 
begravede, der slet ikke er kommet med i 
"Jødiske Dødsfald..." herunder adskillige med 
gravsten. De er nu med i "Mosaiske begravelser". 

Arbejdet med identificering af teksterne på de 
læsbare gravsten og forsøgene på at udrede de 
genealogiske sammenhænge pågår fortsat, det er 
- realistisk vurderet - et arbejde uden ende. Og 
mange fotografier er også teknisk dårlige, da sol 
og skyggende grene har medført en del foto-
grafier, hvor kun en del af teksten er læsbar.  
De skal omfotograferes.  

Desuden er det oplagt på sigt også at undersøge 
nogle af de primærkilder, der ligger til grund for 
Margolinskys håndskrevne kartotek og trykte 
bøger. Det skal nævnes, at der på Rigsarkivet 
tilsyneladende befinder sig en del historiske 
fotografier fra Møllegade. Disse fotografier vil 
blive studeret i nærmeste fremtid, da de måske i 
en del tilfælde viser stenene i en bedre og mere 
læsbar tilstand end deres nuværende. 

Men det er da et heldigt sammentræf, at "første 
runde" er tilendebragt samtidig med at der er 
blevet offentlig adgang til Møllegade, den 
tekniske udvikling med mobiltelefoner åbner 
perspektiver i retning af Apps, såvel om hele 
begravelsespladser som om enkeltpersoner ...  
så i fremtiden kan man forestille sig besøgende 
gå på begravelsespladsen og med lokaliserings-
teknologi (f.eks. GPS-teknik) søge bestemte 
gravsteder, og vel ankommet dertil downloade 
fortællinger om den begravede..." 
 

 

http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/
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Sidste nyt om Tom Brøndsteds og Allan Falks projekt:  

    Dansk Jødisk Genealogisk Database - En Status     
Af Tom Brøndsted 

 

Dansk Jødisk Genealogisk Database (DJGDB blandt 
venner) blev annonceret her i JGS-NYT 4/2010 
(se jgs-danmark.dk/JGS-NYT – husk at logge ind!), 
og nu, godt et år efter at den er blevet gjort 
tilgænge-lig for medlemmer 
på tom.brondsted.dk/DJGDB, er det passende at 
give en kort status. 

Vi kan se, at DJGDB bliver brugt flittigt af mange 
medlemmer, og den er helt klart hovedårsagen til 
adskillige nye indmeldelser i forgangne kalender-
år. Udefra kommende med interesse for dansk-
jødisk genealogi bliver jo opmærksomme på data-
basen på flere forskellige måder: Dels gennem 
hjemmesiden (jgs-danmark.dk) og dels gennem 
den åbne database om de mosaiske begravelser, 
hvor der ved de gravlagte er indsat links til DJGDB 
(se artiklen af Allan Falk på foregående side). På 
tilsvarende måde linkes der til DJGDB fra en liste 
over jødiske mænd, der har betalt kopulations-
penge til Københavns Stad i perioden 1735-1810. 
Listen, udarbejdet af Allan Falk, kan ses af alle på 
webadressen tom.brondsted.dk/kopulation 

Vi kan dog samtidig se, at en del medlemmer kun 
har været inde og kigge i DJGDB en enkelt gang 
ligesom enkelte slet ikke har benyttet sig af tilbud-
det endnu.  

Vi kan kun opfordre medlemmer til at gøre mere 
flittigt brug af databasen. Den udvides konstant, 
således at den i dag omfatter i alt knap 69.000 
individer eller 4.000 flere end ved introduktionen 
for et år siden. En del af de nytilkomne individer i 
DJGDB skyldes netop brugere, der har gjort 
opmærksom på mangler. 

Som forklaret i den oprindelige artikel om DJGDB i 
JGS-NYT 4/2010 ejes og vedligeholdes databasen 
af Allan Falk. Til formålet anvender Allan Falk et 
genealogiprogram (BK), og i forbindelse med 
opgradering til den nyeste version af computer-
programmet for hen ved en måned siden er der 
sket et par ændringer af DJGDB.  

Den vigtigste ændring er, at individer i DJGDB har 
fået nye id-numre. Det betyder desværre, at hvis 
man for mere end en måned siden har gemt et 
bogmærke til et bestemt sted i DJGDB, vil dette 
bogmærke sandsynligvis ikke fungere mere. Man 
må altså selv opdatere bogmærket.  

En anden ændring er, at en del links fra 
begravelsesdatabasen til DJGDB og omvendt er 
forsvundet. Disse vil dog blive genetableret i de 
kommende måneder. 

http://jgs-danmark.dk/JGS-NYT/?show&id=18
http://www.tom.brondsted.dk/djgdb
http://www.jgs-danmark.dk/
http://www.tom.brondsted.dk/kopulation
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Olly Ritterband in memoriam  

28/12-1923 – 19/11-2011 

 

 
 
Olly Ritterband er død. Et ufatteligt varmt, åbent, hjælpsomt og altfavnende og livskraftigt menneske er 
ikke mere. På trods af – eller måske på grund af – hendes oplevelser under Holocaust, var Olly et kreativt og 
meget generøst menneske, der engagerede sig i frivilligt arbejde.  
  

Hun er blevet hædret og omtalt mange steder  
både før og efter sin død, men også vi i Jødisk 
Genealogisk Selskab ønsker at mindes og hædre 
hende. 

 
Faderen, Olly, Bela, moderen og Alice 

Olly blev født i Miercurea-Niraj, Transsylvanien, 
Rumænien den 28/12 1923 som datter af grosserer 
Dezsö Czitron og Ethel Mann. Familien blev i 1944 
deporteret til Auschwitz. Olly, hendes mor og søster 
overlevede både lejren og den lange dødsmarch til 
Bergen-Belsen, hvorfra hun i 1945 blev befriet.  

Hun var uddannet fotograf og arbejdede hermed i 
Sverige til 1949.  

Hun blev gift med grosserer Daniel Ritterband  
i 1949 og siden 1950 var hun bosat i Danmark 
Sammen fik de Susan og Monica og flere 
børnebørn, som stod Ollys hjerte meget nær.  

Hun støttede utrætteligt blandt andet 
Carolineskolen.  

I 1960erne tog hun foruden fotografiet også 
tegning, maling og glasmosaikkunst op. Det blev til 
farvestrålende eksempler, men også grå og dystre 
med henvisning til de mange forfærdelige ting, hun 
havde oplevet.  

Hun skrev også en del bøger og tog på 
foredragsture. Hun havde et fint tag på børn, når 
hun fortalte, at hun kom fra Transsylvanien – dér, 
hvor vampyrerne bor! Olly sugede dog ikke ud, hun 
gav kun!

 

Trods sit navn Czitron har jeg aldrig oplevet hende 
sur, kun glad, højst indigneret. Hun støttede unge 
kunstnere – ikke mindst Nikolaj Znaider.  

 

 

I vort selskab fik vi lov at bruge  
som logo den tegning, hun 
lavede af et jødisk stamtræ med 
det lille Dannebrog foroven på 
en splintret davidsstjerne i blåt, 
til den store udstilling på 
Københavns Rådhus i 1984: ”Du 
skal fortælle det til dine børn”. 

 

 

På Scandinavia SIGs website findes 
Ollys erindringsbog ”A Will To 
Survive” genudgivet med hendes 
tilladelse: 

jewishgen.org/scandinavia/olly.htm 

Bogen  skildrer – med individuelle skæbner som 
dele til en mosaik - den skæbne, der overgik 
Czitron  familien - med  Olly som fortæller og 
illustrator. Det er en dybt rørende beretning fortalt 
af en bemærkelsesværdig kvinde med varme og 
afdæmpet humor. 

Vi vil fortælle videre i slægterne om Olly.  

Æret være hendes minde. 

 
Træt af livet  

Illustration fra ”Will To Survive” 

MC 

http://www.jewishgen.org/scandinavia/olly.htm
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Ny Holocaust database 

Flere end 2.100 frivillige rundt om i verden har 
meldt sig til World Memory Project. Det ameri-
kanske Holocaust Memorial Museum (USHMM) 
og Ancestry.com har i maj 2011 startet dette 
fælles projekt, som har til formål at skabe ver-
dens største online søgbare database af oplysnin-
ger om Holocaust-ofre. Det er et meget omfat-
tende projekt: Museet har flere end 170 millioner 
dokumenter om ofre for nazisternes forfølgelser, 
herunder nazistiske koncentrationslejr-optegnel-
ser og transportlister, optegnelser skabt af 
jødiske samfund og amerikanske regeringsdoku-
menter om mennesker fordrevet af krigen, der 
senere emigrerede til USA. 
Projektet rekrutterer frivillige til at indtaste navne 
og andre væsentlige oplysninger fra USHMM 
dokumenter til en online database, som derefter 
søges af alle i verden.  

På http://www.worldmemoryproject.org/ kan 
man følge udviklingen. Den 27. november var der 
2.214 frivillige indtastere og 773.416 data 
indtastet: 

 
 
På CNN kan man læse om projektet: 
http://edition.cnn.com/2011/11/26/us/holocaust-world-memory-
project/ 

Nazisterne gav dem numre, projektet giver dem 
deres identitet tilbage 

Frivillige har tilføjet mere end 765.000 poster til 
databasen på seks måneder. 

Alison Shein, der betragter sig selv som amatør 
slægtsforsker, tilbringer timer online for at søge 
efter oplysninger om familiemedlemmer hun 
aldrig kendte. Blandt dem: Alisons tip-oldemor 
Bella Shein, der omkom under Holocaust. 
Omstændighederne omkring hendes død er 
stadig uklare.  

"De levede i en by, der hedder Volkovysk, som i 
øjeblikket er i Belarus. Da tyskerne kom, sagde 
nogle af hendes børn og hendes børnebørn: 'Vi 
bliver nødt til at forlade byen. Vi vil gå med den 
russiske hær.' Hun sagde, 'Jeg er for gammel. Jeg 
bliver.’ Og det var det sidste de så til hende." 
 

Gennem sin forskning fandt Shein ud af, at 
hendes tipoldemor sandsynligvis blev dræbt i 
denne by, ligesom andre ældre mennesker, i 
stedet for at blive transporteret til Treblinka 
udryddelseslejren. Hun søger stadig information 
om andre familiemedlemmer. Shein er også gået i 
gang med et andet projekt, som kan  hjælpe 
andre - fremmede - finde fingerpeg om, hvad der 
skete med deres kære i Holocaust.  

"Jeg synes, at det er virkelig vigtigt at holde 
mindet om Holocaust-ofre i live. Jeg har hørt 
historier, så mange gange, hvor de sagde: ’Vi 
havde overlevende, der er vore slægtninge, og de 
hvade bare ikke lyst til at tale om det. Vi ved bare 
ikke hvad der skete. ’ " 

http://www.worldmemoryproject.org/
http://edition.cnn.com/2011/11/26/us/holocaust-world-memory-project/
http://edition.cnn.com/2011/11/26/us/holocaust-world-memory-project/


  Nr. 4 – Vol. 8 – December  2011 

 7 

Hvis folk finder oplysninger på nettet om familie-
medlemmer, kan de anmode om kopier af 
dokumenter fra museet. Servicen er gratis og vil 
fortsat være gratis. 

Frivillige har tilføjet mere end 765.000 poster til 
databasen i de seks måneder siden projektet 
begyndte, og antallet stiger hver dag. Sammenlign 
det med processen før projektets lancering, hvor en 
praktikant indtastede posterne og kunne nå at 
fuldføre omkring 1.000 registreringer om måneden. 

Hastighed er en vigtig del af World Memory 
Projektet. "Det er klart, vi er i et kapløb mod tiden 
for at hjælpe overlevende med at finde ud af, hvad 
der skete med deres kære, før det er for sent," sagde 
Lisa Yavnai, direktør for projektet. ”Det giver mulig-
hed for overlevende og familiemedlemmer, der ikke 
er i stand til at rejse til museet i Washington, at få 
adgang til oplysningerne uden at de skal forlade 
deres hjem,” sagde Quinton Atkinson, en leder af 
Ancestry.com. Og for alle, der ønsker at bidrage til 
projektet, kan de gøre det fra overalt i verden. 

"Du kan gøre det ved 2-tiden om morgenen i din 
pyjamas, bare ved at gå til worldmemoryproject.org 
og følge trinene for at downloade softwaren, som 
blev udviklet af Ancestry.com. Der kræves ingen 
særlige kvalifikationer, ingen computer eller 
sproglig ekspertise”, sagde han. For at sikre 
nøjagtighed, indekseres hvert dokument af to 
frivillige, og deres arbejde kontrolleres af en tredje, 
der har mere erfaring, og som kan korrigere 
eventuelle uoverensstemmelser. 

Både Atkinson og Yavnai er enige om at den positive 
modtagelse af projektet er overvældende, blandt de  

frivillige er nogle så unge som 12 år (der får hjælp af 
deres forældre) andre er Holocaust-overlevende, 
der er i 70'erne og 80'erne. 

"Dette projekt handler om at genskabe identiteten 
for de mennesker, som nazisterne forsøgte at 
udslette. Nazisterne gav dem numre, og vi giver 
dem deres navne og identitet tilbage, - og 
offentligheden kan hjælpe os med at gøre dette." 
har Yavnai sagt. 

Er der nogle af jer, der har en time eller to til overs, 
så kan I melde jer som frivillig… 

Jeg har meldt mig, og indtil videre har det været let, 
og indtastningsprogrammet er meget fint gennem-
arbejdet med megen hjælp. Jeg har taget et par 
minutter hist og her, mens jeg ventede i telefonen, 
mens jeg ventede på en søgning i en database skulle 
blive færdig, mens jeg tumblede noget tøj, der 
skulle hænges op så snart det var klart … så på den 
måde udnytter jeg den spildtid, der ellers ofte er, på 
noget fornuftigt, som forhåbentlig kan hjælpe 
andre.  

Det kunne være ønskeligt, om man kunne vælge 
selv mellem mange forskellige områder/lande, så 
man kunne få noget, der – måske! – havde relevans 
for ens egen forskning.  

Sådan er det ikke lige nu. Jeg vil dog foreslå det. 
Problemet er, at så vil der gå meget længere tid 
inden et enkelt område er færdigt til at gøres online 
søgbart. Det ved jeg fra Dansk Dataarkivs 
Kildeindtastningsprojekt, som jeg påbegyndte i 
1992 og var ene om at klare i 4 år. Alle valgte kun 
det sogn og de år, der var relevante for deres egen 
forskning. 
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JEWISH HERITAGE TRIP TO LITHUANIA  

We will be visiting Lithuania this summer; would you like to come with us? 

Følgende er ikke oversat, da rejsen er arrangeret af to amerikanske slægtsforskere med speciale i Litauen og litauiske  
kilder og arkiver m.v. og de fleste deltagere kommer fra USA, men man kan dog efter aftale mødes i Vilnius.  
Det er derfor nok ikke nogen idé at melde sig til denne rejse, hvis man ikke forstår engelsk. 

 

 
We have been planning trips to Lithuanian for 
groups of people interested in their Jewish heritage 
for 19 years. In addition to visiting Vilnius and 
Kaunas, we will have two days for individual roots 
tours. 

Our main purpose in planning these trips is to offer 
Jews an opportunity to go back to their roots, to 
encourage them to research their ancestors, and to 
enable them to see the latest efforts being made to 
keep Judaism alive in Lithuania. Since profit is not 
the main motive, all arrangements are made in a 
first class manner intended to make the trip 
enjoyable and meaningful for all. 

Prior to the trip, we will inform you of the do’s and 
don’ts - what to wear, what to take with, what to 
leave home, and many other little tips that help 
make the trip an enjoyable one. While this is a 
group trip, we try as much as possible to make it a 
personal trip, tailored to individual needs. 

Please respond to - LitvakTrip@gmail.com 
Peggy Freedman  Howard Margol 
8335 Berkley Ridge  4430 Mt. Paran Pkwy NW, 
Atlanta, GA 30350 USA Atlanta, GA 30327-3747 USA 
  Email - homargol@aol.com 

  

    
            Synagogen I Vilnius                              Vilnius  

TOUR FEATURES 
• Round Trip Airfare (cost not included). 
• 11 Day - 10 nights Trip. 
• Private rooms with private bath in deluxe 

hotels 
• All meals except one dinner and two 

lunches included 
• Individual “ROOTS” tours to the shtetl(s) of 

your choice (extra charge) 
• Visits to various Archives 
• Sight-seeing with guide/interpreters to 

synagogues, cemeteries, museums, ghettos 
and holocaust    sites 

• Meetings with Jewish Community leaders 
• Transportation in Lithuania via modern air-

conditioned buses. 
• Group organized by Howard Margol and 

Peggy Freedman who have years of 
experience in traveling   & researching in 
Lithuania. 

DATES AND RATES 

Depart – Tuesday – June 19, 2012 fra USA  
(Vilnius fra den 20. juni, hvor man mødes ved en velkomstmiddag). 
Return – Friday – June 29, 2012 

COST -  The cost of the group land portion of the 
trip is $1,895 per person double occupancy.  There 
is a single supplement of $475.  Sometimes a pair of 
single people will room together to avoid the 
supplement, but that is an individual matter. The 
cost of the trip is based on $1.42 USD to equal one 
Euro. If the dollar is weaker than that in May, 2012 
there will be an additional fee of $100.00 per 
person. 

mailto:LitvakTrip@gmail.com
mailto:homargol@aol.com
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This price is based on a minimum of 15 individuals 
in the group in order to obtain group rates. The 
group size will be limited 25 people.  

There is an additional charge for individual “ROOTS” 
shtetl tour. The cost of a car, driver, and guide/ 
interpreter could be $300-$375 per day depending 
on distance traveled. The one night hotel cost 
(during your roots tour) could be $65 to $95 for 
each of your driver and guide.  
THAT IS PER CAR, NOT PER PERSON! 

Reserve your space - send a $300.00 per person 
deposit to: American Fund For Lithuanian-Latvian 
Jews, Inc, 4430 Mt Paran Parkway NW, Atlanta, GA 
30327-3747, USA.  (Attention: Litvak Trip 2012).  
__________________________________________ 
 

Howard Margol 
 

Howard Margol er nok den bedste guide til Litauen for 
slægtsforskere, idet han i mange år har haft et godt og tæt 
samarbejde med arkiverne i Litauen. Derudover har han i knapt 
20 år hver sommer arrangeret ture med fokus på jødisk 
slægtsforskning. (P.S. Jeg får ikke procenter!)                       EP 

 

Howard Margol began tracing his family history in 1990. 
After retirement, he plunged into genealogy, traveling to 
Lithuania in 1993. He joined the newly formed Jewish 
Genealogical Society of Georgia, and his research took on 
a much more serious tone.  

Howard attended his first International Conference on 
Jewish Genealogy in Washington, DC in 1995 and has 
attended every annual conference since then. 

Howard served a two-year term as President of the 
Jewish Genealogical Society of Georgia. Under his 
leadership, the membership in JGSGA grew from 65 
members to a total of 130 members. Howard has 
continued to serve on the board of JGSGA.  

He was elected to the board of the International 
Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS)  
(then called the Association of Jewish Genealogical 
Societies) in 1996 and has served on that board for  
a total of nine years during which time he also served  
a two-year term as President of IAJGS. Howard was  
also Chairman, or a committee member, of a number 
 of special IAJGS committees. 

Howard is considered one of the foremost authorities on 
Lithuanian genealogical research. Over the years he has 
acquired many thousands of records for LitvakSIG, 
BelarusSIG, as well as for JewishGen. 

Personal checks only as the Fund is not set up to 
accept credit cards. 

Deposit fully refundable if canceled prior to  
April 1, 2012. If canceled prior to May 1, 2012,  
50% of your deposit will be refunded and the 
balance considered as a donation to the American 
Fund. The balance of your payment, minus the $300 
deposit, must be received no later than May 21, 
2012. 

Every group member leaves from their home city 
and we all meet in Vilnius, Lithuania on June 20, 
2012. With a U.S.A., Canadian, or Israeli passport a 
visa for Lithuania, Latvia, or Poland is not required. 
A visa is required for Belarus.  
__________________________________________ 
 

 

 
At the 2008 International Conference on Jewish 
Genealogy in Chicago, Howard was awarded the IAJGS 
Lifetime Achievement Award. 

Howard has lectured in various parts of the world on 
genealogical topics. He has written numerous articles for 
Avotaynu, JGS newsletters, and Jewish newspapers. 

Howard has organized and led thirteen different group 
trips to Lithuania. Seventy five per cent of his group 
members (almost 300 individuals) were not involved in 
genealogical research before they took the trip but many 
of them became involved afterwards. The trips also 
afforded the opportunity for a number of survivors to 
return to Lithuania for the first time; something they 
would not have done on their own. 

Howard also travels to Lithuania for humanitarian 
purposes. He and his wife, through their American Fund 
For Lithuanian-Latvian Jews, Inc. are major supporters to 
the Jewish soup kitchens in Vilnius and in Siauliai, the 
Vilna Gaon State Jewish Historical Museum in Vilnius, the 
Jewish community of Panevezys, and the Bikur Holim 
Jewish hospital in Riga, Latvia. 

Howard is the immediate past President of LitvakSIG. 
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         Nyt fra Statens Arkiver         
Sammenlægning af Rigsarkivet og Landsarkivet 

Læs mere på http://www.sa.dk/  

 

Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland lægges sammen.  
Fra årsskiftet vil begge arkivers brugere få adgang til en ny fælles læsesal på Slots-

holmen.

Indretning af den fælles læsesal  

I forbindelsen med sammenlægningen af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, er Rigsarkivets 
læsesal blevet renoveret og indrettet. Store dele af renoveringsarbejdet er overstået, men 
det støjer og støver fortsat på læsesalen i perioder.  

 
Plan over læsesalen 

De vigtigste ændringer 
- Den fælles læsesal bliver stort set som den nuværende, men der kommer et nyt tæppe, og 

lidt flere reoler.  

- PC-læsesalen bliver "stillelæsesal" for dem, der bedst kan lide meget ro. 

- Det nuværende grupperum bliver filmlæsesal. 

- Den nuværende filmlæsesal bliver til skole/gruppeområde. Men rummet skal også kunne 
bruges som "snakkelæsesal", når der ikke er skoleklasser eller grupper. 

- Den nuværende vejledning bliver udstillingsområde. Vi glæder os til at vise flotte arkivalier 
frem! 

- Vejledning og modtagelse rykker ud, hvor der nu er garderobe. Garderoben rykker ind i en 
del af filmlæsesalen. 

-  Vi får mulighed for at opstille flere borde og stole i forhal, sådan at der bliver plads til fro-
kost. 

http://www.sa.dk/


 

 

Selvbetjeningsmagasinet i Rigsarkivet 
Du kan selv finde og benytte en række originale arkivalier i vores selvbetjeningsmagasin. 
Hvilke arkivalier er der i selvbetjeningsmagasinet? 

- Lægdsruller (landruller) for hele Danmark 1790-ca. 1920 

- Lægdsruller (landruller) for København med tilhørende navneregistre 1849-ca. 1920 

- Diverse navneregistre til sjællandske, lolland-falsterske skifte- og fæsteprotokoller samt til 
en del kirkebøger fra samme område. 

- Folketællingerne fra Ribe amt 1767-1860, Slesvig 1769-1860, Holsten 1803-55, Ostindien 
1834-40, Færøerne 1801-1930 og Grønland 1834-1911 

- Indfødsretsmatriklen 

- Fødselstiftelsens udsætterprotokoller 1804-1918 og hovedprotokoller 1774-1925. 

- Nyboders husbøger 1732-1924 

- Erindringsmedaljeansøgninger vedr. de slesvigske krige 1848-1850 og 1864 

- Københavnske skattemandtal 1743 og 1762 

- Søetatens divisionsbøger og mandtalsbøger 

- Hovedruller for Holmens faste stok 
 
Flytning af arkivalier fra Landsarkivet  
Landsarkivets magasiner skal tømmes. Flytningen af arkivalier kommer til at foregå i forskellige 
etaper. Første etape af flytningen blev begyndt sidst i august. De sidste arkivalier skal være flyttet 
fra Landsarkivets magasiner inden udgangen af 2012.  

Flytning af arkivalier fra Rigsarkivet  

En lille del af Rigsarkivets arkivalier bliver flyttet fra magasinerne på Slotsholmen til fjernmagasin. 
Det sker for at lave plads til nogle af Landsarkivets arkivalier i magasinerne på Slotsholmen.  

Computere og trådløst netværk 
På Rigsarkivets læsesale kan du benytte en bruger-pc med internetforbindelse eller din egen med-
bragte computer og vores trådløse netværk. 

Du er velkommen til at medbringe og benytte din egen bærbare computer på læsesalene. Der er 
strømforsyning til computere på alle læsesalspladser i Rigsarkivet. 

I vejledningsområdet er der opstillet en række bruger-pc'er med internetforbindelse, som du også 
er velkommen til at benytte. 

Der er trådløst netværk, som du kan benytte på alle læsesalene. Brugernavn og adgangskode til 
netværket finder du i en folder, som du kan få på læsesalen. 

Pladsbestilling på Rigsarkivets læsesale 
Vi kan ikke garantere, at der altid er ledige pladser på læsesalene. Bor du på en adresse med 
postnummer 3100 eller højere, kan du reservere en plads på hovedlæsesalen eller stilleafsnittet på 
forhånd. 

Der kan reserveres én plads pr. adresse. 

En plads, der ikke er taget i brug senest ½ time efter reservationens start, kan frit benyttes af an-
dre. 
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Siden sidst 
En aften med Helle Rothenberg - Det Jødiske Hus 6.november 2011 

 
En flok medlemmer af JGS samt venner og familie-
medlemmer til Helle Rothenberg var mødt op i 
Mosaisk Troessamfunds nye domicil, Det Jødiske 
Hus, i Krystalgade den 6.november i år. De nye 
lokaler er smukke og indbydende, udsigten til det 
gamle København er meget fin. 

Helle Rothenberg fortalte veloplagt om familien 
Rothenberg i udlandet og herhjemme, viste en 
herlig film, hvor alle kunne sige: ”Se, ham kender 
jeg”, ”Næh, er det ikke”,  ”Dér boede…” etc. 

Desværre svigtede teknikken, så vi må have yder-
ligere to spændende cd-er plus en video til gode. 
(Det hører vore medlemmer om siden).  

Heldigvis havde Helle Rothenberg også gamle fotos 
med, som vi kunne bese på bordet i pausen. 

Siden fortalte Helle Rothenberg om sin far Hugo 
Rothenberg. Mange kendte måske historien om 
ham og Hermann Göring fra Bent Blüdnikows bog 
”Som om de ikke eksisterede”, men det er alligevel 
noget andet at høre det fortalt af en fra familien 
selv. 

Vi håber at måtte invitere Helle Rothenberg igen 
snart! 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Hvad nu? Hvordan…? Hvor…? 

Elsebeth Paikin lærer os mere om genealogi og nettet 7. december 2011 på Danasvej 

I foråret 2011 havde vi et lignende, velbesøgt arrangement, hvor mange fik nye spor og oplysninger at gå 
videre med.  

De 17 fremmødte fik et lærerigt og sjovt foredrag. Mange spillede med fra salen, så det var også en 
afslappet og hyggelig aften.  

Elsebeth fokuserede denne aften på genealogiprogrammer men præsenterede en del nye og nogle 
velkendte, men stadig gode, links.  

Genealogiprogrammer 

 
TMG skærmbillede 
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The Master Genealogist (TMG) har en væsentlig (blandt mange andre) fordel frem for andre programmer: 
Man kan have flere forskellige oplysninger om det samme (f.eks. fødselsår) – fx når folketælling, kirkebog, 
”Tante Anna” og andre giver modstridende oplysninger.  

Det er en meget stor fordel frem for – som i andre programmer – at skulle skrive oplysningerne i noterne, 
hvor de nemt forsvinder i mængden, og i TMG får man hurtigt et klart overblik over de forskellige fx 
fødselsoplysninger og kan markere hvilken af oplysningerne, der må regnes for den mest pålidelige resp. 
sandsynlige.  

TMG er det eneste rigtige for professionelle slægtsforskere og historikere og samtidig det bedste også for 
amatører – men det skal understreges, at det ikke er det letteste at arbejde med! 

Family Tree Maker (FTM)  

FTM er nok det mest populære og samtidigt det letteste at anvende. Det har alt, hvad der skal til og lidt til – 
bl.a. meget flotte rapporter og ane- og efterkommertræer (se nedenfor), og man kan så let som ingenting 
uploade sine data til Ancestry.com, hvor man kan have sit eget familietræ (i lighed med Geni.com, 
MyHeritage.com og andre). FTM gør det også let at lave en slægtsbog med oversigtstavler, historier, fotos, 
kort m.v. 

 

 
Og så findes FTM oversat til mange sprog – også dansk. Sender man en FTM-fil med sine data til fx en 
franskmand kan han vælge at se alt på fransk, naturligvis med undtagelse af de noter o.l. der er indtastet på 
dansk…   



  Nr. 4 – Vol. 8 – December  2011 

 14 

  
DoroTree er et genealogiprogram udviklet i Israel af erfarne jødiske slægtsforskere, der søgte efter en 
løsning på deres specielle behov. Resultatet blev DoroTree, som opfylder alle disse behov og mere til. Hvad 
der startede som et unikt "jødisk" produkt, er blevet et meget innovativt genealogiprogram.  

En speciel søgbar ”Webtree Page Creator” og ”DoroTree til Excel”-funktion1 er noget som kun få – om 
overhovedet andre – har magen til. 

Inde fra programmet kan man vælge en person og automatisk indsende en ”Page of Testimony” til Yad 
Vashem’s Holocaust Database.  

 

 
DoroTrees unikke funktioner omfatter: 
-    Mulighed for tosprogethed (og mere eller mindre automatisk oversættelse af navne og datoer til 
     hebraisk). 
- Valgfri dataindtastning på hebraisk (eller oversættelse fra/til hebraisk) 
- Yahrzeit rapporter. 
- Jødisk-gregoriansk dato konvertering. 
- Særlige Holocaust funktioner. 
- Direkte adgang til internettets jødiske genealogisider. 

Andre programmer 

Der kommer hele tiden nye programmer og det er derfor vanskeligt at holde sig ajour med dem alle. Det er 
derfor en god idé at prøve forskellige inden man bestemmer sig … mange af dem kan downloades i 
demoversioner, således at man kan afprøve dem (dog er ikke alle funktioner tilgængelige i 
demoversionerne).  

                                                 
1 Se ”Web to Excel” som vi tidligere har omtalt: <http://erosenbaum.netfirms.com/webtoexcel.shtml> 
 

http://erosenbaum.netfirms.com/webtoexcel.shtml
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Det sidst nye er Branches… men der blev kun vist ét billede af en skærm, for det er … meget mærkeligt. Har 
man mod på det kan en demoversion downloades på http://www.branchesgenealogy.com/ og finder I ud 
af, hvordan det bruges, må I godt fortælle om det.  

GedCom (GEnealogical Data COMmunication) 

Vi blev advaret om kompatibilitet: Når ens program ikke mere opdateres eller man får lyst til at skifte til et 
nyt og smartere program, så er det af afgørende betydning, at man kan få sine data ubesværet fra et 
program til et andet.  

Derfor er det allervigtigste at programmet har GedCom, og at det både kan arbejde med tidlige og de 
nyeste version af GedCom! 

Tænk, hvis man skal til at indtastet 100 – 500 – 1000 eller flere personer med alle tilhørende data igen – og 
igen næste gang man skifter program. Forfærdeligt! 

Det kan ske, at ikke alt kommer med via GedCom, men i så fald placeres det i noterne, så man er sikker på 
at få det med. 

I øvrigt er GedCom også nødvendigt, hvis man skal udveksle data med andre slægtsforskere, som måske har 
et andet program – eller slet intet program, i sidstnævnte tilfælde kan man downloade forskellige GedCom-
”viewer”-programmer. 

Hvor kan man finde anmeldelser eller sammenligninger mellem programmerne? 

Der er flere muligheder dels de tidligere i JGS-NYT omtalte: 
• DIS-Danmarks http://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer 
• DIS-Norges http://www.disnorge.no/cms/slektsprogram.html 

Men der er flere: 
• Wikipedia’s Comparison of genealogy software http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_genealogy_software  
• Eastman's Online Genealogy Newsletter http://blog.eogn.com/ - søg på “genealogy programs”. Dick 

Eastman har i øvrigt mange andre interessante artikler. 
• TopTenREVIEWS http://genealogy-software-review.toptenreviews.com/  
• GenSoftReviews http://www.gensoftreviews.com/ 
• About.Com http://genealogy.about.com/od/software_reviews/Genealogy_Software_Reviews_Ratings_Comparisons.htm  
• No1Reviews.com http://genealogy-software.no1reviews.com/ 
• Mocavo.com http://mocavo.com/search?q=genealogy+program  
• Og mange flere, der komme hele tiden nye websites med anmeldelser og hele tiden nye programmer, 

så prøv en søgning på Google eller en anden søgemaskine på ”genealogiprogrammer”, ”genealogy 
programs” eller på et andet sprog … 

 Mocavo http://mocavo.com/ 

Mocavo.com er en ny søgemaskine à la Google, men Mocavo søger kun i genealogi-relevante websites, 
hvilket er en fordel, fordi man så ikke drukner i et væld af uinteressante sider. Man kan søge på navne, 
steder og meget andet. Kun fantasien sætter grænser.  

oOOOo 

Derefter var der diskussion og spørgsmål, som ledte videre til andre emner…  Siden var der konkrete 
spørgsmål om personer.  Vi prøvede at spore dem, og vi går videre med dem. Giv ikke op! - 

Merete Christensen takkede Elsebeth, der altid veloplagt stiller op og beriger os med nye data, og som 
formår at lade ”ånden sejre over materien”, d.v.s. med håndspålæggelse at få genstridig teknologi til at 
virke. 

MC 

http://www.branchesgenealogy.com/
http://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer
http://www.disnorge.no/cms/slektsprogram.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_genealogy_software
http://blog.eogn.com/
http://genealogy-software-review.toptenreviews.com/
http://www.gensoftreviews.com/
http://genealogy.about.com/od/software_reviews/Genealogy_Software_Reviews_Ratings_Comparisons.htm
http://genealogy-software.no1reviews.com/
http://mocavo.com/search?q=genealogy+program
http://mocavo.com/


Nr. 4 – Vol. 8 – December  2011 

16 

 
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 

Weekenden 

3. – 4. marts 

2012 

 12-17 

Bevar mig vel 

Foreløbig annoncering:  

Dansk Jødisk Museum arrangerer et ”bevaringsarrangement”, hvor museet, Bevaringscente-
ret i Næstved og JGS-Danmark hver vil have en stand. Emnet er naturligvis bevaring – fx af 
malerier, af gravsten, og mere generelt bevaring af ens slægtsforskningsresultater.  
Mødested: Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, 1218 København K 
Entré: Voksne 50 kr. Studerende og pensionister 40 kr. Børn/unge under 18 år gratis adgang 

13. marts 
2012 

 19:30  

 

Under planlægning – derfor er mødested endnu ikke fastlagt.  

Carl Rosenberg causerer over emnet:  

"Rod i slægten" - veje og vildveje.  
Mødested:  Annonceres senere 

30. april 
2012 

Generalforsamling 

Reserver dagen – Nærmere oplysninger kommer senere pr. e-mail og på vores website 

9.-10. juni 
2012 

 

Kulturdag i Det Jødiske Hus 

Reserver dagen – Nærmere oplysninger kommer senere pr. e-mail, på vores websiteMøde-
sted: Det Jødiske Hus, Krystalgade 12, København K. 

 Andre møder af interesse: 

 
Dansk Jødisk Museum 

www.jewmus.dk 

AUSCHWITZ-DAGEN 2012:  Foredrag ved Tove Udsholt fredag den 27. januar 2012 kl. 16.30 Proviantpas-
sagen 6. Gratis adgang. Den 27. januar 2012 er det den årlige internationale Auschwitz-dag. Dansk Jødisk 
Museum markerer dagen ved at sætte fokus på de dramatiske valg med store konsekvenser, som både 
redningsmænd og ofre må træffe, når det gælder om at redde liv. Tove Udsholt der som lille var gemt 
barn fortæller sin historie på museet. Læs mere på http://jewmus.dk/aktuelt/ Der er gratis adgang til 
Dansk Jødisk Museum hele dagen i museets åbningstid. 

FORELÆSNINGER UNDER FOLKEUNIVERSITETET PÅ DANSK JØDISK MUSEUM 1. I flugtens fodspor Hold 
1024: mandag d. 30. april kl. 8.45-17. Ved museumsinspektør Bjarke Følner, Dansk Jødisk Museum og 
ph.d. Sofie Lene Bak, Dansk Jødisk Museum. Se programmet som pdf-fil på 
http://jewmus.dk/fileadmin/files/webpage/documents/Besoeg/Arrangementer/Program_-
_I_flugtens_fodspor.pdf  
2. Jødiske børn og unge i Tjekkoslovakiet før og under 2. Verdenskrig Hold 1018: fem onsdage (8/2-7/3) 
kl. 16.15-18. Ved ambassadør, dr.phil., Ing. Zdenek Lycka. Se programmet som pdf-fil på 
http://jewmus.dk/fileadmin/files/webpage/documents/Besoeg/Arrangementer/Program_-
_Joediske_boern_og_unge_i_Tjekkoslovakiet_foer_og_under_2._Verdenskrig.pdf  
 

http://www.jewmus.dk/
http://jewmus.dk/aktuelt/
http://jewmus.dk/fileadmin/files/webpage/documents/Besoeg/Arrangementer/Program_-_I_flugtens_fodspor.pdf
http://jewmus.dk/fileadmin/files/webpage/documents/Besoeg/Arrangementer/Program_-_I_flugtens_fodspor.pdf
http://jewmus.dk/fileadmin/files/webpage/documents/Besoeg/Arrangementer/Program_-_Joediske_boern_og_unge_i_Tjekkoslovakiet_foer_og_under_2._Verdenskrig.pdf
http://jewmus.dk/fileadmin/files/webpage/documents/Besoeg/Arrangementer/Program_-_Joediske_boern_og_unge_i_Tjekkoslovakiet_foer_og_under_2._Verdenskrig.pdf
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Selskabet for Dansk Jødisk Historie  
www.rambam.dk 

(ikke at forveksle med vores selskab: Jødisk Genealogisk Selskab!) 
 

har følgende interessante arrangementer i Det jødiske Hus, Krystalgade 12, 1172 København K: 

29. februar 2012, kl. 19:00:  

Sally Altschuler fortæller om sine to seneste bøger: En engel bag øret og Min tipoldefar var russer og 
havde slangekrøller 

18. april 2012, kl. 19:00:  

Den sidste trompetist i Theresienstadt Foredragsholder: Musikchef i Tivoli, Henrik Engelbrecht 

9. maj 2012, kl. 18:00:  

Generalforsamling efterfulgt af foredrag og filmfremvisning. Foredragsholder: Gymnasielektor Eva Lehrer. 

 

 

 
http://genealogi-kbh.dk/aktiviteter/foredrag.htm  

 
Mødested: Nitivej 8, 2000 Frederiksberg 
 
Onsdag den 8. Feb. kl. 19.00: 

”Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver”. 

Jørgen Green. cand.jur. og forfatter.  

Hærens og søværnets arkiver udgør en guldgrube for slægtsforskere. Her kan der bl.a. findes oplysninger 
om den pågældendes tjeneste, straffe og evt. pensionering samt hjælpen til evt. efterladte. Foredraget er 
en introduktion til de mest relevante arkiver, og hvordan man via DAISY kan finde og bestille dem. Jørgen 
Green er aktiv slægtsforsker og forfatter til bøgerne: Slægtsforskerens ABC og Slægtsforskning i 
lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver. 

 

Onsdag, den 11. april kl. 19.00:  

”Når Døden indtræder: Skifter og dødsattester”.  

Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt.  

Hvad sker der, når en person dør? Kom og hør om dødsattester og skiftesager. Dødsattesterne er en af  
de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysninger om dødsårsag  
og fødested. Vi skal også se på, hvordan man finder frem til et skifte, og hvad skifterne indeholder.  

I skifterne kan man fx få et sjældent indblik i den afdøde og hans families hverdag:  
Hvilke møbler, tøj og formue havde de.  
Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det rigtige sted at lede. 
 

http://www.rambam.dk/
http://genealogi-kbh.dk/aktiviteter/foredrag.htm


Nr. 4 – Vol. 8 – December 2011 

18 

 
 

DIS-Danmark, som er en forening med fokus på 
EDB og slægtsforskning men som også har mange 
andre emner på programmet, har tidligere været 
omtalt nogle gange, men der er sket en del 
ændringer med foreningens hjemmeside, som nu 
hedder: ”Slægt & Data” og ny URL adresse 
er www.slaegtogdata.dk. 

Ud over DIS-Forum, som er et diskussions- og 
efterlysnings-forum, hvor man kan få hjælp af 
andre slægtsforskere, søge efter aner, få hjælp til 
at tyde svært læselige kilder o.m.a., DIS-WIKI, som 
er et minileksikon for slægtsforskere, der skrives af 
brugerne (i lighed med Wikipedia). Der er E-
Learning – online kursus og selvstudie – og meget 
mere. Så www.slaegtogdata.dk er et godt sted at 
gæste… 

DIS-Danmark afholder også møder o.l. flere steder 
i landet: 

 
Blandt arrangementerne er der fx  

”Gotisk læsning”,  
”Daisy”,  
”Ejendomshistorie”, 
”Udvandrerarkivet”  
”Genealogiprogrammer”  
etc., etc. 

 – det varierer naturligvis, så hold jer orienteret ved 
at gå ind på siden og se, hvad der sker i nærheden af 
jer. 

Vi har ofte fået ønske om kursus i læsning af gotisk 
skrift, men vores selskab er for lille til at arrangere 
den slags. I stedet kan man finde sådanne kurser 
hos DIS-Danmark eller slægtshistoriske foreninger, 
hvoraf der er mange landet over. 

DIS-Danmark er også stedet, hvor man er fokuseret 
på EDB i forbindelse med slægtsforskning, så også 
der er der gode muligheder for at få inspiration. 

På forsiden <www.slaegtogdata.dk> er der aktuelle 
nyheder, p.t. ser det således ud: 

 
Man lærer hele tiden noget nyt – jeg havde fx 
aldrig før hørt om < www.illegalpresse.dk > ! 

Det må jeg udforske nærmere… 

God jagt! 

   EP 

http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.illegalpresse.dk/
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Af Elsebeth Paikin 

 
Nyt fra internettet: 
 

          
Har man en eller anden interesse i England er dette nye website fantastisk … også kun historisk interesse … 
Lad mig give et eksempel: En søgning på ”Hambro” – om Joseph Hambro (født i Danmark) finder man bl.a. 
følgende, som kun er et lille udsnit af slægten og indgiftede slægter: 

 
Endvidere fandt jeg en lang omtale af ”Farewell Service at the Hambro Synagogue”. Jeg har altid troet, at 
Hambro synagogen blev etableret af Hambro familien… men nu er jeg klogere.  

Hambro synagogen blev etableret af Mordecai Hamburger (sic!) (f. ca. 1660, d. ca. 1730 i London) søn af 
Moses ben Löb, en af  grundlæggerne af Altona  menigheden. Mordecai  giftede sig med Fradche, datter af 
Glückel von  Hameln, og bosatte sig i London i begyndelsen af det attende århundrede.  

Synagogen blev bygget i haven knyttet til Hamburgers hus, idet grundstenen blev lagt Siwan 3, 5485 (1725), 
Synagogen kaldes normalt "Hambro Synagogen", fordi man fulgte Hamburg-ritualet, og Hamburg blev ud-
talt mere som Hambro! Synagogen blev revet ned i 1893. 
 
Så det er et spændende sted – især hvis man har familierelationer til England.  
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Udover de fire genealogiske selskaber i Israel, der er medlem af IAJGS:  

Amoetat Akevoth (Dutch Jewish Genealogical Data Base)    
   Israel Genealogical Society   
   Israeli “Family Roots” Forum (Hebrew)   
   Jewish Family Research Association Israel (JFRA) 
er der nu kommet et nyt, som dukkede op på Facebook i anledning af at de har udgivet Resource 
Guides (se nedenfor): 
 

På Deres website http://genealogy.org.il/ præsenterer de sig således: 
 

The next generation of genealogy in Israel is here! 

The Israel Genealogy Research Association (IGRA) is bringing new technology, new energy and new excitement to 
genealogy in Israel. In order to receive increased access to the Israel Genealogy Research Association's web site, and to 
stay informed on everything going on, be sure to register for this site. Registration is free. Press the big "Register Now" 
button to the right to register now! 

Open 
We are dedicated to being completely open to all groups within Israel and outside of Israel. We welcome everyone 
interested in genealogy, no matter what country they were born in or what language they speak. 

Access to Data 
One of our driving forces is to open up as many possible data sources as we can to the public. This includes databases 
of names that were either inaccessible to the public in the past, or just hard to find, from materials in Israel archives 
and libraries. 

Advanced 
We strive to use the latest technologies to reach the most people we can with our content. The center of the 
organization will be this web site, which will host videos, webinars, articles on genealogy, research guides, and more.” 

Og om de nye “Resource Guides” skriver de: 

New Resource Guides 

By admin On December 29, 2011 · Leave a Comment · In Announcement 

We are happy to announce three different Resource Guides are available with the launch of this website, and more are 
coming soon. Resource Guides are freely accessible, but you must be logged into the web site to view them. 

The following three resource guides are available now: 

Latin America by Daniel Horowitz 
Poland by Jean-Pierre Stroweis 
United Kingdom by Rosemary Eshel 

In addition, we will have other guides covering Latvia, South Africa and Sephardic research coming in the near future. 
You can find all resource guides in the Resources menu at the top of the page. 

If you would like to contribute a resource guide covering your area of expertise, please contact 
webmaster@genealogy.org.il. 

Also, don’t miss the resource pages on Burial Societies in Israel, Jewish Genealogy Blogs and Genealogy Forms. 

 

http://genealogy.org.il/
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