
 

 
 

 
 
 

 
Onsdag den 25. april 2012 kl. 19:30 

Biblioteket 2. sal, Det Jødiske Hus, Krystalgade 12, København Ø 
OBS! Generalforsamllingen er flyttet fra den 30. til pga. lokaleproblemer. 

 
Gå på opdagelse i Dansk Jødisk Museums samling 

Ved museumsinspektør, cand.mag., Bjarke Følner 

Museets samling vokser støt og allerede nu kan man via internettet 
fremsøge indholdet af mere end 350 forskellige personarkiver, mere  
end 900 genstande, over 150 kunstværker og næsten 2.500 forskellige 
fotografier. 

Takket være et godt samarbejde med JGS er der nu også links til mange af 
personarkiverne i museets samling via Dansk-Jødisk Genealogisk Database. 

Hør mere om søgemulighederne i museets samling og få tips til at gå på 
opdagelse efter materialer vedrørende netop din familie via Museernes 
Samlinger, Kunstindeks Danmark og Dansk-Jødisk Genealogisk Database. 

Efter Bjarke Følners foredrag og en pause afholdes generalforsamlingen. 

 

Ny Jødisk Kulturfestival den 9.-10. juni 2012 i Det Jødiske Hus 
I juni 2012 løber endnu en kulturfestival af stablen i Det Jødiske Hus. Til den 
tid er huset et år gammelt og har i det forløbne år lagt lokaler til cirka ligeså 

mange arrangementer og sammenkomster, som der er dage i året. Sidste års 
festival var en kæmpe succes. Læs mere på 

mosaiske.dk/kultur/kulturnyheder/ny-j-disk-kulturfestival-den-9-10-juni-2012-i-det-j-diske-hus   
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Nyt inden for jødisk slægtsforskning                                
 
NAVNEÆNDRINGER I ISRAEL 

Navnene på omkring 300.000 israelere, der lov-
ligt skiftede navn efter staten Israels oprettelse, 
kan søges på Israel Genealogical Socie-
ty (IGS) hjemmeside isragen.org.il/siteFiles/1/618/7927.asp. 
Når man søger, får man navnet på vedkommende 
før og efter ændringen, og den dato (evt. 
kun måned/år) navneændringen blev bekendtgjort 
af den israelske regering. Man kan kun søge på nav-
ne skrevet med  
hebraiske bogstaver, og eventuelt få hjælp til 
transkription på Stephen P. Morses webside:  
stevemorse.org/hebrew/eng2heb.html. Projektet blev 
muliggjort af en bevilling i 2010 fra The Internatio-
nal Association of Jewish Genealogical Societies. 
  En anden IGS database over navneændringer for 
dem, der ændredes under det britiske man-
dat periode (1921-1948). Denne database 
er online på hebra-
isk på isragen.org.il/siteFiles/13/79/5679.asp. En en-
gelsk version er planlagt. 

 

PARIS KONFERENCEN 

 

Glem ikke at den interna-
tionale jødisk genealogi-
ske konference i år af-
holdes i Europa 15. – 18. 
juli! Og programmet er 
overvældende …  
Se mere på: paris2012.eu/ 

 
POBEDITELI 

Søgbar database over russiske veteraner fra 2.  
Verdenskrig findes på http://english.pobediteli.ru/. 
Databasen giver efternavn, fornavn, og fars navn 
samt fødselsdato. Listen er primært over veteraner 
der er i live i dag i Rusland og Hviderusland. De, der 
immigrerede til andre lande er ikke inkluderet.  
Listen omfatter kun veteraner der var i live på det 
tidspunkt, hvor listen blev udarbejdet, og omfatter 
derfor ingen, der blev dræbt i krigen eller efter kri-
gen, men før listen blev udarbejdet.

 

NYT FRA STATENS ARKIVER     

Påskelukning hele påsken, også påskelørdag  
Systemarbejde på Daisy i påsken  

Langfredag udfører vi systemarbejde på Daisy. 
Mens arbejdet står på, vil du kunne opleve kortvari-
ge udfald, hvor der ikke er forbindelse til Daisy. Du 
bør ikke bestille arkivalier i Daisy før arbejdet er 
afsluttet. 

Arkivalieronline <http://www.sa.dk/ao/> 
Nu kan du også finde tingbogsoplysninger på Arki-
valieronline. Vi er netop begyndt at lægge ting-
bogsoplysninger fra hele landet på Arkivalieronline. 

Det materiale, der lægges ud, er scanninger af de 
tingbøger som anvendtes i perioden 1927 til 
1990´erne. Tidligere var det kun muligt, at se disse 
tingbogsoplysninger ved henvendelse til det lokale 
tinglysningskontor. Vi forventer at have lagt ting-
bogsoplysninger fra alle retskredse på Arkivalieron-
line ved udgangen af april. 
Brugermøde fredag 27. april kl. 14-16. Alle er vel-
komne. På Rigsarkivets brugermøde kan du høre nyt 
fra arkivet, stille spørgsmål eller komme med gode 
ideer. Du kan også være med til at vælge medlem-
mer til Rigsarkivets brugerråd. Se dagsor-
den:  sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender/brugermode_ra
_2012 

Man kan tilmelde sig Statens Arkivers Webklub på: 
sa.dk/content/dk/brug_arkivet/fa_nyt_fra_arkivet_-_tilmeld_dig_her 

 

 
http://www.genteam.at/  

GenTeam ist eine lose Vereinigung von Genealogen, die 
selbständig oder im Team an Datenbanken arbeiten und 
diese Daten allen Forschern kostenlos zur Verfügung 
stellen wollen. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich; 
GenTeam ist nicht Gewinn-orientiert. Der geographische 
Schwerpunkt der Datensammlungen liegt im heutigen 
Österreich sowie den daran angrenzenden Gebieten.  

Die Nutzung der Datenbanken ist kostenlos; lediglich 
eine einfache Registrierung ist erforderlich.  

Natürlich kann keine Datenbank die Forschung selbst 
ersetzen, sondern sie lediglich dadurch erleichtern, 
indem die Suchvorgänge reduziert werden.  

 

http://www.isragen.org.il/siteFiles/1/618/7927.asp
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http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/fa_nyt_fra_arkivet_-_tilmeld_dig_her
http://www.genteam.at/
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      Dagsorden for JGS-generalforsamling onsdag den 25. april 2012 

 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår til 

  godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

5. Beslutning om kontingentets størrelse for det kommende år 

6. Evt. forslag  

7. Valg af formand  

 Formanden modtager ikke genvalg 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 Lis Ekner, Jette Lomann, Merete  Christensen og Henry Nachman er 

villige til at modtage genvalg  

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Andy Schustin er villig til at modtage genvalg, Elsebeth Paikin foreslås 

indvalgt som suppleant. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Michael Blegvad er villig til at modtage genvalg som revisor.  

11. Eventuelt 
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Nye bøger: 
 

 

Amos Elon (1926-2009):  
”Et tysk rekviem.  
Portræt af den tysk-
jødiske epoke, 1743 -
1933” 
Forlaget Almansor, 2011 
484 sider  
(Oversat fra ameri-
kansk: The Pity of It All, 
N.Y. 2002 af Martin 
Wigotski Bielefeldt )  

Omslaget til denne vigtige bog viser en familieidyl 
hos familien Mannheimer, malet af Julius Moser i 
1850. Billedet findes i Berlin. 

På billedet danses og musiceres der.  Alle er klædt i 
tidens højeste mode. Mændene bærer ikke kalot. 
Det er en totalt assimileret familie, vi ser. 

Bogen begynder med Moses Mendelsohns ankomst 
til Berlin i 1743 ad den port, der er forbeholdt kvæg 
og jøder!  

100 år senere er de jødiske familier i Berlin blandt 
de succesrigeste og mest velintegrerede, ja, assimi-
lerede som Mannheimers, og så alligevel!  

1933 er det slut. Bogen standser ved Hitlers magt-
overtagelse. Resten ved vi kun alt for godt. 

Hvordan kunne det gå så godt så længe, og så ende 
så katastrofalt? spørges der i bogen. Det spørgsmål 
har sikkert mange stillet sig.  

Læs bogen og bliv klogere! 

Af interesse for selskabets medlemmer er der - ud 
over den almene historie – masser af navne og rela-
tioner at fordybe sig i.  

Der er en omfattende litteraturliste og en righoldigt 
personnavne-ditto. 

En af de sjove ting, jeg faldt over i denne bog, er et 
citat af Heinrich Heine, der siger, at det specielt 
jødiske er: Kærlighed til frihed og god kogekunst! 

Der er da ikke så tosset set, vel? 

MC 

 
 
 

 

Helen Epstein: 
“Where She Came 
From:  
A Daughter's Search for 
Her Mother's History” 

Holmes & Meier Publi-
shers Inc., 2005 

322 sider 
Sprog: Engelsk 

I 1989, efter jerntæppets fald og hendes mors død 
begyndte journalist og forfatter Helen Epstein at 
afdække sin egen historie – eller rettere især mode-
rens historie.  

Bevæbnet med et kun 12-sider langt brev skrevet af 
hendes mor, Frances, en koncentrationslejr overle-
vende, er det lykkedes hende at følge familiens liv 
og levned fra provinsby Brtnice til Wien, hvor hen-
des oldemor Josefine begik selvmord i fortvivlelse, 
og videre til Prag, hvor hendes livlige mormor Pepi 
blev leder af en fashionabel dameskrædder salon. 

Pepi blev forældreløs da hun var 8 år og blev efter-
ladt i fattigdom. Pepi giftede sig med en mand, der 
afviste jødedommen så fuldstændigt, at deres dat-
ter Frances først lærte om sin baggrund, da nazi-
sterne kom til magten.  

Epsteins meget omfattende og omhyggelige forsk-
ning fremmaner på fængslende vis familiens liv og 
skæbne. Hun har opsporet familie og venner, der 
kendte hendes forældre, og hvor disse vidners be-
retning løber tør, har hun på fornemste vis brugt 
prosopografien1 (som jeg på flere mødre har anbe-
falet) ved at fortælle om andres oplevelser i samme 
periode eller situation, samtidig med at hun sætter 
det hele ind i en sammenhæng med den omgivende 
kultur og historie – i de små shtetls, i Wien og i Prag.  

Dermed er bogen også en detaljeret beskrivelse af 
Tjekkoslovakiets historie – ikke mindst under 2. 
Verdenskrig.  

 

                                                 
1 Prosopografi er en historisk metode som går ud på at samle detalje-
rede oplysninger om livsforløbet for  en gruppe mennesker og gruppens  
indbyrdes relationer. Prosografi kaldes også for kollektiv biografi, 
hvilket fortæller om fremgangsmåden. 
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