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Bliv medlem! 
 

Vi vil gerne opfordre til 

medlemskab af Dansk-Jødisk 

Venskab  
 

En del af bladets læsere er allerede medlemmer, 

og det er vi glade og taknemmelige for, men der er brug for mange 

flere! Når man er en lovformelig forening, er der en del formalia, som 

skal overholdes, bl.a. skal antallet af medlemmer være minimum 300. 

Medlemstallet har således betydning for DJV’s godkendelse som 

skattefradragsberettiget og ligeledes DJV’s mulighed for at få del i 

tips- og lottomidlerne. Mange af vores trofaste bidragydere benytter sig 

af skattefradragsreglen §8, og vi vil gerne fortsat i DJV kunne tilbyde 

vores gavegivere denne mulighed, men det kan vi kun, hvis der er et 

tilstrækkeligt stort medlemstal. Så derfor lyder opfordringen fra 

Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse til dig: Bliv medlem! Det vil glæde 

os at kunne byde dig velkommen som nyt medlem i 2014. Du bliver 

medlem ved at betale kr. 100, - Medlemskabet skal fornys hvert år ved 

indbetaling af kr. 100,- ellers er man ikke medlem, sådan er reglerne. 

Du kan benytte det vedhæftede girokort og sætte kryds ved 

medlemskab. TAK! 

 Til orientering kan jeg oplyse, at bladet ”Nyt fra Dansk-Jødisk 

Venskab” sendes til ca.1600. Det glæder vi os over. Vi har valgt ikke at 

opkræve abonnementspris på bladet, enhver er fortsat meget 

velkommen til at modtage bladet - også uden at være medlem - men 

selvfølgelig er der udgifter forbundet med at producere et blad. 

I forbindelse med den netop velafholdte generalforsamling d. 2. maj 

(referatet herfra vil blive bragt i august-nummeret af bladet) 

besluttede Ingelise Gregersen ikke at genopstille til bestyrelsen. 

Ingelise har i en lang årrække været medlem af Dansk-Jødisk 

Venskabs bestyrelse, og vi har værdsat hendes indsats meget. 

Ingelises specielle ansvarsområde har især været volontørtjenesten i 

Israel. I bestyrelsen har vi været glade og taknemmelige for det gode 

samarbejde, vi har haft med Ingelise igennem de mange år, og vi vil 

gerne udtrykke vores store tak, toda raba!  
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Vi er så taknemmelige for jeres 

langvarige støtte til to af vores 

familie gruppe hjem – Dennis og 

Ramot hjemmene, og vi er 

virkeligt begejstrede for, at I nu 

udvider hjælpen til to nye hjem – 

Horn og Rishonim familie 

gruppe hjemmene. Jeres 

gavmildhed vil gøre det muligt for 

de meget udsatte børn, som lever i 

hvert af de fire hjem, at opleve 

sunde modeller for familieliv og 

trives i kærlige, sikre, 

terapeutiske og stabile 

omgivelser. 

 Jeres gode gaver har en 

særlig betydning. Som i de 

foregående år har I sørget for 

yderst tiltrængt tøj til alle 

børnene i hjemmene, en frivillig 

fra National Service til hvert 

hjem til at støtte husforældrene i 

deres kæmpestore fysiske og 

følelsesmæssige ansvar, og I har 

gjort det muligt for de mest 

sårbare børn i hvert af hjemmene 

at deltage i vores lejr (Emergency 

Safe Haven) i ferieperioden, hvor 

de ellers ikke havde et sted at 

tage hen. I har også doneret så 

mange af de ”ekstra ting”, som 

har sådan en positiv indvirkning 

på børnene, så som fødselsdags- 

og Chanukah gaver og andet. 

Både børnene og husteamet 

sætter stor pris på jeres hjælp og 

bevidstheden om, at der er en 

gruppe mennesker, der har 

omsorg for dem, betyder rigtig 

meget. 

 Håber, I vil nyde denne 

rapport, som vil fortælle jer mere 

om hjemmene og de børn, I har 

hjulpet i år. Vi har særligt 

uddybet beskrivelsen af de to nye 

hjem, som I nu støtter. 

 

 

Horn familie  

gruppe hjemmet 
Horn familie gruppe hjemmet har 

for nylig gennemlevet en meget 

turbulent tid. I næsten seks år 

har hjemmet haft den samme 

gruppe på otte børn, som er 

vokset op sammen i hjemmet. 

Imidlertid er nogle af dem fyldt 18 

år inden for de seneste måneder, 

og de er flyttet hjemmefra, og fem 

nye børn er kommet til, inkl. tre 

børn mellem otte og ti år. At byde 

nye børn velkommen ind i en 

allerede veletableret gruppe af 

børn var ikke nogen nem opgave.  

De yngre børn har naturligvis 

behøvet meget opmærksomhed og 

omsorg fra husteamet, mens de 

ældre børn, som har været i 

hjemmet i årevis, har kæmpet af 

al magt for at bevare tingene, som 

de plejede at være, og for at 

beholde husforældrenes og de 

ansattes opmærksomhed som 

tidligere. 

 Derfor har husteamet 

arbejdet meget hårdt på at 

integrere de nye yngre børn og på 

at genskabe hjemmets rolige samt 

stabile og glade atmosfære. De 

havde mange én-til-én samtaler 

med hvert barn, havde gruppe- 

arbejde, gav en masse knus, og 

langsomt blev der bygget et 

skrøbeligt, men dog positivt 

forhold op mellem de to grupper i 

hjemmet. 

En morgen i sidste uge lagde 

husmoderen mærke til, at en af de 

ældre piger, som plejede at gå 

omkring i huset og sige, at hun 

ønskede ”at alle de små for-

svandt”, nu har et særligt bånd til 

et af børnene – hun byder ham 

velkommen hjem fra skole hver 

dag med knus, spørger ham, 

hvordan hans dag er gået, og 

serverer frokost for ham!! Andre i 

den ældre gruppe er begyndt at 

hjælpe de yngre børn med deres 

lektier, hjælpe dem med at bære 

deres skoletasker, og er generelt 

ivrige efter at hjælpe husforæl-

drene med at se efter de små. 

Husteamet tror faktisk, at 

tilstedeværelsen af de mindre 

børn har været en virkelig positiv 

ting for hjemmet – det har 

tilvejebragt ansvarlighed hos de 

ældre børn, og de har påtaget sig 

roller, som teamet ikke troede 

muligt før. En af de ældre drenge, 

Ilan (navnet er ændret), som altid 

har været et af de mere udford-

rende børn i hjemmet – han lider 

af forskellige uddannelses-

mæssige og adfærdsmæssige 

begrænsninger – er blevet 

”mentor” for en af de yngre 

drenge, som også har en meget 

dysfunktionel opførsel. Teamet 

siger, at Ilan, som selv kæmper 

med at komme op om morgenen, 

nu står op hver morgen for at 

kalde på og hjælpe en af de yngre 

drenge til at starte dagen. 

Processen er stadig i gang, men 

teamet er positivt omkring, at 

ændringen bliver vedvarende, og 

alle børnene er nu begejstrede for 

at være en del af det! 

 Huset er et travlt og livligt 

hjem, da alle børnene er invol-

veret i mange ekstra aktiviteter 

om eftermiddagen, inkl. gym-

nastik, drama og teater, dans og 

mere. En af pigerne er involveret i 

et særligt program, som træner 

teenagers til at arbejde med børn 

med særlige behov – hun nyder 

det virkeligt.                      Fort.s.4 
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Det yngste barn i hjemmet ønskede 
meget at lære at spille klaver, og det 
lykkedes husteamet at organisere det. 
Han bruger det meste af sin fritid på at 
øve og er altid at finde ved klaveret. 
Han har gjort forbavsende fremskridt, 
og han er lige begyndt at lære en sonate 
af Beethoven. 
 For nylig deltog hjemmet også i 
en teater workshop (Playback Theatre), 
hvor børnene fortalte skuespillerne og  
deres ligesindede i hjemmene nogle af 
deres personlige  oplevelser som 
udsatte børn. Skuespillerne skabte så 
en forestilling baseret på, hvad de 
havde hørt, og gav dermed børnene 
mulighed for en alternativ refleksion. 
Børnene delte mange historier om 
f.eks. at være bange for at falde i søvn 
og deres vanskeligheder med at falde 
til i livet i hjemmet. Det var en meget 
kraftfuld oplevelse for dem og alle 
involverede. 

Rishonim hjemmet for 

unge piger (HaRishonim 

Adolescent Girl´s Home) 
Af Orr Shaloms familie gruppe hjem er 
fem hjem for unge piger, inkl. 
HaRishonim hjemmet. Pigerne 
tilknyttet disse hjem er usædvanligt 
sårbare og har oplevet alvorlige 
fysiske, følelsesmæssige og seksuelle 
overgreb/svigt, før de blev fjernet fra 
deres hjem af de sociale myndigheder. 
På grund af deres traumatiske 
oplevelser lider de af dybe følelses-
mæssige, adfærdsmæssige og 
indlæringsmæssige vanskeligheder, så 
vel som psykiske problemer og 
ekstremt lavt selvværd. Deres 
sårbarhed er så akut, at dette er det 
sidste program, de kan blive integreret 
i, før de ville behøve at komme på et 
lukket hjem med intensiv omsorg. 

Deres unikke og komplekse behov gør 
det gavnligt for dem at være i et miljø, 
hvor der kun er piger. Med støtte fra et 
erfarent og dedikeret personale lever 
pigerne i HaRishonim hjemmet i 
kærlige, sunde, støttende og 
terapeutiske familiære omgivelser, 
hvor de lærer acceptabel social opførsel 
og begynder at trives fysisk, 
følelsesmæssigt, socialt og 
intellektuelt. 
 Pigerne begynder at vinde over 
deres traumer, og bliver udstyret med 
redskaber og selvtillid, så de kan bygge 
deres liv op. HaRishonim hjemmet er 
p.t. midt i en masse forandringer. Fem 
ud af ti piger i hjemmet er nye, relativt 
unge og er først for nylig blevet optaget 
i hjemmet. Som forventet var det en 
kompleks proces at integrere de nye 
piger, og det fik en indvirkning på den 
etablerede atmosfære i hjemmet. Som i 
Horn hjemmet investerede teamet 
meget tid i at tage sig af denne opgave 
– de havde mange terapeutiske 
samtaler med alle pigerne, havde 
mange teambuilding aktiviteter og lege 
som f.eks. ” hemmelig ven” – hvor en 
pige i hemmelighed skal købe en gave 
til en anden pige, uden at hun gætter, 
hvem den er fra. 
 Til trods for udfordringerne er 
der også en masse sjov og begejstring i 
hjemmet. For at fejre Purim lavede 
hjemmet et kæmpestort party med 

Hawaii tema. Hver af 
pigerne havde et 
Hawaii græsskørt, 
blomsterguirlander 
og masser af andet 
relevant tilbehør. 
Pigerne stod for 
underholdningen, og 
de forberedte 
maskefremstilling, 
selskabslege, 
sangbøger og mere. 
Så overraskede 
husteamet pigerne 
med en karaoke 

maskine, da de ved, at pigerne elsker 
sang og musik! Pigerne var henrykte, 
og fejringen var meget sjov og blev 
nydt af alle. 
 En pige, som særligt nød Purim 
i hjemmet, var Emily (navnet er 
ændret). Emily på 13 er ny i hjemmet 
og er først ankommet for nylig. Emily 
tilbragte de første måneder i hjemmet i 
en tilstand af fuldstændig 
desorientering – hun var ekstremt stille 
og deltog ikke i noget. Begge Emilys 
forældre kæmpede aggressivt om 
hende – hendes mor, som har alvorlige 
psykiske forstyrrelser, og hendes far, 
som er afhængig af stoffer. Emily var 
desperat og vidste bogstavelig talt ikke, 
hvor hun skulle gå hen, og i løbet af de 
første uger i hjemmet dukkede hendes 
far op og forlangte, at hun gik med ham 
uden at fortælle det til nogen. For en 
måned siden bestemte retten, at Emily 
skal blive i Rishonim hjemmet. 
 Siden den beslutning blev taget 
og dermed ikke mere hviler på Emily, 
er hun meget lykkeligere – hun sover 
godt om natten, er mere afslappet og 
mærker varmen og stabiliteten i 
hjemmet. Emily var meget aktiv i 
forberedelserne til Purim – det var 
første gang, hun var involveret i 
hjemmets aktiviteter, og husteamet var 
henrykt for at se denne udvikling. 
Emily var forundret over, at der blev 
lagt så meget energi i at sørge for, at 
pigerne fik en god oplevelse. 
 Som nævnt er hjemmet meget 
musisk, og pigerne nyder at synge 
sammen! En af pigerne er særlig kendt 
som ”sanger” i hjemmet; hun har en 
smuk stemme og er lige begyndt at 
modtage regelmæssig undervisning. 
Andre piger lærer at danse, nogle går 
til gymnastik, og to får tennis-
undervisning.              
 
 
 
 

   Forts.s.5 
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Ud af muligheden for alle de ekstra 
aktiviteter valgte en teenager, Nina 
(navnet er ændret) på 17 år at modtage 
køretimer. Ninas mor er afhængig af 
stoffer, og hendes far er fuldstændig 
dysfunktionel, og hun har ikke andre 
kendte slægtninge. Hun er sig bevidst, at 
hun snart fylder 18 år og må forlade 
hjemmet, hvor hun har boet i sine 
teenageår. Nina arbejder hårdt med sine 
lektier og har et deltidsjob, hvor hun 
sparer hele sin løn op. Nina mener, at det 
vil være vigtigt for hendes fremtid at lære 
at køre bil – hun terper teorien sammen 
med de frivillige fra National Service, og 
hun lægger meget tid i den praktiske del, 
ligesom hun gør med sine lektier. Hun 
ved, at hun snart bliver uafhængig og 
alene, og hun gør alt muligt for at 
forberede sig herpå. Nina har ingen steder 
at tilbringe påsken og deltager derfor på 
Orr Shaloms lejr. 
 Som forberedelse til den 
kommende påskehøjtid fik alle pigerne 
tildelt huslige opgaver. Hvert år på denne 
tid gør husteamet og pigerne en indsats 
for at forbedre hjemmet – de maler, 
hænger nye billeder op og gør grundigt 
rent. Pigerne elsker huset og er lykkelige 
for at investere deres tid i det for at gøre 
det så rart som muligt. 

Tak fordi I  

er der i 2014 

Vi takker jer danske venner så meget for, 
at I dette år som Orr Shaloms partnere vil 
hjælpe Israels alvorligt misbrugte og 
forsømte børn. Med jeres hjælp vil vi 
fortsætte med at give disse børn varme, 
kærlige hjem og nødvendig hjælp til at 
overvinde deres unævnelige traumer, 
bygge deres liv op og opnå en bedre og 
mere stabil fremtid. 

Kristne arabere til 
Israels forsvar 
Det israelske forsvar (IDF) har 

inviteret kristne arabere i Israel 

til at gå ind i militæret. Initiativet 

kom efter at en græsk-ortodoks 

præst opfordrede dem til at gå ind 

i IDF for på den måde at integrere 

sig i det israelske samfund. 

Kristne arabere er en minoritet 

blandt araberne i Israel, og i 

modsætning til jøder i landet 

behøver de ikke at aftjene 

værnepligt. 

 

 

Ny bakterie opdaget 
Den israelske læge, Itai Amir fra 

Maayanei Hayeshua hospitalet 

har opdaget en ny bakterie under 

analysen af en blodprøve. Den 

nyopdagede bakterie blev sendt til 

USA for analyse, og de 

konkluderede med at den var en 

ny type de ikke havde set 

tidligere. Bakterien hjælper til 

med fordøjelsen, og opdagelsen 

kan få stor betydning for 

medicinsk forskning. 

 

 

Over 40.000 jøder  
i Berlin 
Den tyske hovedstad Berlin er 

blevet centrum for verdens 

hurtigst voksende jødiske 

samfund. Hovedstaden, hvor 

Hitler under Anden Verdenskrig 

formaliserede sine planer for 

udryddelse af jøderne, har nu 

40.000 jøder. De kommer fra 

Israel, Frankrig og USA skriver 

Times of Israel. 

 

 

Super Hercules 
ankom Israel 
Israel modtog det nye 

transportflyet Super Hercules C-

130J , som blandt befolkningen 

blot kaldes for ”Samson”. Flyet 

har længere rækkevidde end 

forgængeren som bragte israelske 

styrker til Entebbe i 1976, 

samtidig kan have 25 procent 

mere vægt med sig. Det nye fly 

kan lette og lande på korte 

improviserede landingsbaner 

sådan, at Israel dermed kan 

operere langt inde på fjendtlige 

områder, hvis det er nødvendigt. 

 

 
Ingen fred uden 
Jerusalem 
PLO-leder Mahmoud Abbas skal 

have gjort det klart overfor 

amerikanske myndigheder, at det 

ikke bliver aktuelt at acceptere en 

rammeaftale for en fredsaftale, 

som ikke inkluderer Jerusalem 

som hovedstad for palæstinen-

serne. Dette er et punkt som 

Israel har sagt, at de ikke vil gå 

med til. Rammeaftalen skulle 

efter planen have været klar inden 

29. april, men USA har sagt, at de 

vil udvide forhandlingerne med 

flere måneder for at få en aftale i 

stand. 

 

 

Israel må forberede 
sig på Iran-trussel 
Forsvarsminister Moshe Ya’alon 

udtalte på et møde med pressen, 

at Israel må fortsætte med at 

forberede sig på iransk trussel til 

trods for de diplomatiske 

forhandlinger, der foregår. Han 

sagde, at efter at USA og det 

internationale samfund indledte 

forhandlinger med Iran i 

november sidste år, har der været 

flere brud på aftalen, og at Israel 

må være forberedt på at handle 

alene hvis forhandlingerne ikke 

fører til noget. 

 

Kilde: Karmel Israelnyt nr. 8, 

15-30.april 2014 
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Det føltes godt at besøge Israel 

igen. Da Greta Axelsen og jeg 

den 25. april kl. 04.30 landede i 

Ben Gurion Lufthavnen i Tel 

Aviv var det som om vi kom 

hjem. Alt var velkendt, blot var 

temperaturen anderledes end 

herhjemme. Da flyet landede 

så tidligt om morgenen, blev vi 

i lufthavnen et par timer inden 

vi kørte mod vores bestem-

melsessted - byen Rehovot, der 

ligger mellem Tel Aviv og 

Jerusalem. Solen var lige stået 

op, trafikken var endnu ikke 

"vågnet op", så det var dejligt 

at køre, og det var en smuk 

morgen.  

 Inden vi tog til vores lille 

hotel kørte vi et smut om det 

smukke sted Karme Yosef, 

hvor vi har boet mange gange, 

når vi har besøgt Israel. 

Udsigten fra stedets bakketop 

er storslået, under os ligger 

flere små byer og man kan se 

helt til Tel Aviv. 

 Vores hotel i Rehovot - 

Hotel Margoa - er et lille 

beskedent hotel, som ligger i en 

stille gade med pæne 

boligejendomme og det ligger 

ikke ret langt fra byens 

hovedgade -  Hertzl Street - så 

det er meget praktisk når man 

skal shoppe. Temperaturen i 

Israel var ganske høj - omkring 

30 grader, mens vi var der. 

 Jøderne havde lige fejret 

Pesach, på samme tid som 

vores Påske, og der havde 

været andre 

helligdage så som 

Holocaustdagen, hvor 

der var en stor 

markering i 

Jerusalem, hvor 

præsident og 

statsminister m.fl. var 

til stede. Vi kunne på 

TV følge denne 

gribende markering.  

Der var også 

Mindedagen for de 

faldne, og gaderne var også 

allerede gjort klar til at fejre 

uafhængighedssdagen Yom 

Ha'atzmaut, den 6.maj - to 

dage efter at vi kom hjem igen. 

Vi henviser til forsidebilledet, 

hvor huse er pyntet med 

israelske flag og bannerne i 

israelske blå og hvide farver. 

  

 

Af Marvel Gulbrandsen 

Udsigten fra Hotel Margoa på Dr. Moscowitz Street i Rehovot  

Alt er grønt og frodigt (foto:Marvel) 

Rehovot blomstrer 

Hotel Margoa i Rehovot 



Ida Nudel – en 

usædvanlig kvinde 
Vi har i rigtig mange år på 

forskellige måder arbejdet for 

at hjælpe de svagest stillede i 

det israelske samfund. I 16 år 

havde vi et enestående 

samarbejde med Ida Nudel, 

som sikkert er kendt af mange 

af jer, idet også DJV har 

støttet Idas arbejde i mange 

år. Vi er nu med i Dansk-

Jødisk Venskabs arbejde, som 

på mange måder ligner det 

arbejde vi havde i Immigrant-

hjælpen, som jo blev nedlagt i 

2010. Ida er pensionist og for 

mange pensionister i Israel 

kan det være svært at få 

enderne til at mødes, derfor 

var det en glæde for os at 

kunne medbringe en stor 

pengegave til Ida fra DJV, og 

hun var meget glad og 

taknemlig, og også fra andre 

venner medbragte vi en gave. 

 Vi var med til at fejre 

Idas 83 års fødselsdag, og 

mødte her hendes familie og 

mange af hendes venner, som 

vi også mødte for tre år siden 

til hendes 80 års dag. Det var 

rigtig hyggeligt at mødes igen. 

Ida er - hendes alder til trods - 

i aktivitet på mange 

områder og hun ser godt ud. 

Det er utroligt med tanke på, 

hvad denne lille kvinde har 

oplevet i sin tid, som 

menneskerettighedsforkæmper 

i Rusland. Hun var i fængsel 

flere gange og forvist i fire år 

til Sibirien m.m. Men hun har 

bevaret sin humor og har det 

samme varme smil. Vi blev 

kendt med Ida i 1988 - året 

efter at hun kom til Israel, så 

vores venskab har varet i snart 

24 år. Og vi mødes da også på 

Skype en gang eller to om 

ugen.  

 Israel har brug for 

venner - mange venner. De 

føler sig trængt og presset af 

verdens nationer. Derfor vil vi 

blot opfordre enhver til at stå 

op for Israel, når der er 

lejlighed til det.  

 

Lad os vise kristen 

kærlighed i handling ved at 

støtte arbejdet i Israel.  

 

Der er rigtig mange, der har 

behov for vores hjælp. Giv din 

gave til DJVs arbejde. 
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Holberg og jøderne 
Ludvig Holberg var forud for sin tid, for i 1742 
udgav han ”Jødisk Historie” i to bind som den 
første dansker, der forsøgte at beskrive 
jødernes historie i diasporaen! Her fortæller 
han om jødisk historie fra verdens skabelse 
frem til sin egen tid! Hans værk bygger på 
Jacques Basnage, som var en fransk reformert 
teolog, flere engelske kilder og Flavius Josefus, 
hvis fodspor han ønsker at gå i.  
 
Holbergs jødiske historie fortæller i sin 
indledning at af alle nationer på jorden, er den 
jødiske den mest forunderlige, da den har den 
ældste og mest tilforladelige historie lige fra 
syndfloden frem til Holbergs tid. Den er et 
spejl på Guds måde at handle på, hans 
kærlighed, langmodighed, almagt, visdom og 
strenge retfærdighed. Størstedelen af den 
jødiske historie er ikke alene mirakuløs men 
også skrevet af mirakuløse skribenter, så man 
kan sige, at den er skrevet med Guds finger. 
Folkets love, skikke og ceremonier har været 
dikterede af Gud selv, og dets regering har 
været sådan, at dets lige ikke er til at finde i 
historien, for andre store nationer er uddøde.  
 
Holberg skriver også, at for at finde jødernes 
oprindelse må man begynde ved verdens 
skabelse, for det forunderligste er, at i næsten 

1700 år har jøderne været uden regering og 
adspredt over hele verden, og dog har de 
bevaret deres navn, love, skikke og 
ceremonier. Holbergs historie genfortæller 
syndefaldet fra Bibelen, Det Gamle 
Testamentes begivenheder, Jerusalems 
ødelæggelse, jødernes adspredelse samt 
jødedommens religiøse skrifter og lærdomme, 
jøder i Øst og Vest helt op til sin egen tid. 
Hans bind 1 er delt op i syv ”bøger” dvs. dele, 
så det er et ret digert værk, der ikke i sit fulde 
omfang findes i en moderne udgave og er 
derfor skrevet med gotiske bogstaver. 
 

Ludvig Holberg skrev Jødiske Historie, mens 

han boede i sin embedsbolig på Fiolstræde, 

København. Foto: ETN             

 

Af Edith Theis-Nielsen  - 1. del 

I marts måned i år har Det jødiske Samfund i Danmark fejret 200-året for 

Den Kongelige Anordning af 29. marts 1814, hvor kong Frederik VI bestemte, 

at de danske jøder skulle være lige med de danske borgere. Dette frihedsbrev 

til de danske jøder vil vi gerne være med til at markere, om end deres 

ligestilling først blev fuldstændig med grundloven i 1849. I dette og følgende 

numre af Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab bringer vi en artikelserie om de 

danske jøders historie. Artiklerne bygger på flere kilder for at sikre 

alsidigheden, men det er et skøn, hvad der er medtaget. Formålet har været at 

give et overblik over de danske jøders historie med fokus på, at jøderne kom 

til Danmark i forskellige bølger og repræsenterer mennesker med meget 

forskellig baggrund, hvortil kommer, at der har været vigtige begivenheder for jøderne, som er beskrevet 

uden dog at være udtømmende.  Til gengæld er der litteraturhenvisninger til hvert afsnit, så læseren 

selv har mulighed for at studere videre på emnerne. Dansk Jødisk Museum har hjulpet med at pege på 

mulige kilder og leveret enkelte billeder. 



Den næste jødiske historie, som jeg er stødt på, 
er af Mendel Levin Nathanson. I 1860 fik han 
udgivet ”Historisk Fremstilling af Jødernes 
Forhold og Stilling i Danmark, navnlig 
Kjøbenhavn” skrevet med datidens gotiske 
bogstaver. Den dækker 200 års historie og 
begynder i 1641 og 1651 med at beskrive de 
kongelige tilladelser til jøder først i Altona 
senere i kongeriget. Nathanson har i 
taknemlighed dediceret bogen til kongen, fordi 
han og hans forfædres regering har sikret 
jøderne borgerlig retsstilling. 

Guds navn er skrevet med hebraiske bogstaver i 

Christian den 4.s Rundetårns rebus af 1642: 

”Herre, led den rette lære og retfærdighed ind i 

hjertet på den kronede Christian IV.”  
Foto: Rundetårn, Fotograf Kim Gudmand 

 

 

Jøderne kom i ”bølger” 
Jøderne kom til Danmark i flere ”bølger”. Først 
kom de såkaldte portugisiske, dvs. sefardiske 
(via Holland og Glückstadt i Slesvig Holsten) og 
de tyske, dvs. ashkenaziske (fra Altona) i 
perioden 1600 til slutningen af 1800-tallet, det 
er de ”gamle” jøder. Så kom de polske og 
russiske i kølvandet på forfølgelser i Østeuropa 
og Rusland 1904-1920. I 30’erne kom flere jøder 
fra Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet på flugt 
fra nazismen, og i 1969-1970 kom en ny gruppe 
polske jøder.  
 
Udover forskelle i national oprindelse har der 
været store politiske og socioøkonomiske 
forskelle på de jødiske indvandrere, hvilket 
kunne give spændinger samtidig med, at det 
jødiske samfund alligevel i et vist omfang hjalp 

de mindrebemidlede jøder, som kom til 
Danmark. Den nationale oprindelse satte sig 
også spor i dansk lovgivning, som forfordelte de 
(mere velstillede) portugisiske jøder frem for de 
tyske helt op til 1814, men det har alligevel 
været de tyske jøder, som har udgjort 
grundstammen blandt de ”gamle” jøder. Disse 
forskelle i baggrund har haft indflydelse på, 
hvordan det jødiske samfund opfattede den 
forestående jødeaktion i 1943, hvor flere af de 
gamle jøder var optimistiske, mens de senere 
indvandrede med deres barske erfaringer i 
bagagen havde et mere realistisk syn på 
besættelsesmagten.  
 Frem til ca. 1670 var det først og 
fremmest enkelte jøder med forbindelse til 
hoffet, som kom til hertugdømmerne og måske 
også rejste til Danmark uden at være bosat dér. 
De tyske jøder i Altona havde fået flere friheder 
af Christian 4 og en forordning af 1/8.1641 
bekræftede de ældste privilegier. En forordning 
i 1651 betød strengere regler for jøderne, så de 
portugisiske jøder måtte minde myndighederne 
om, at de havde skriftligt fået særlige 
privilegier i 1628, og det lykkedes endeligt ved 
Christian den 5.s tronbestigelse i 1670 at få 
stadfæstet, at de stadig gjaldt på trods af 1651 
forordningen. 

 
Jøder i Danmark 1682-1787 

 

 
 
1 Kun København, Benjamin Balslev: De danske 

jøders historie og M.L. Nathanson,  

2 Steen Felding, De mange og de få, Ramban 

5:1996, Selskabet for dansk jødisk historie og 

Reitzels Forlag 

 
 

År Antal personer 

1682 191 

1726 3501 

1787 18572 
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De portugisiske  

og tyske jøder 1600-1900 
De såkaldte portugisiske jøder, dvs. jøder i den 

sefardiske tradition kom oprindeligt fra 

Spanien, hvor der havde været jøder siden 

Middelalderen, men da inkvisitionen var på sit 

højeste i 1492 med påbud om, at alle ikke-døbte 

jøder skulle forlade Spanien, tog de til Portugal. 

Efter nogen tid blev de også nødt til at flygte 

herfra først til Frankrig og Italien, siden kom 

nogle til Amsterdam i Holland, og andre 

flygtede til Hamburg i Tyskland. Enkelte jøder 

havde fundet vej til Danmark i slutningen af 

1500-tallet bl.a. til Helsingør, som var ganske 

kosmopolitisk med lokale myndigheder, der så 

stort på forskellige indrejse- og opholds forbud 

for fremmede. Desuden havde nogle grever i 

hertugdømmerne i 1584 (i slutningen af kong 

Frederik den 2.s regeringstid) givet enkelte 

jøder tilladelse til som ”beskyttede jøder” at 

bosætte sig i Altona området nær Hamborg.  

 

Men officielt kom de portugisiske og senere de 

tyske jøder først til det danske rige, da 

Christian den 4., konge af Danmark, Norge og 

hertugdømmerne Slesvig og Holsten, så en 

fordel i at invitere jøderne til at bosætte sig i 

Glückstadt ved Elben for at fremme 

erhvervslivet og blive en konkurrent til 

Hamborg. Han sendte en invitation til 

”portugiserne”, som tog imod. Kongen havde 

flere grunde til at se en fordel i at invitere 

jøderne til Glückstadt, for udover at stimulere 

erhvervslivet så havde han brug for penge og 

lånte derfor af jøderne. Kalmarkrigene i 1611 og 

1613 havde slugt mange penge, den storslåede 

hofførelse og byggevirksomhed bidrog også til 

en konstant pengetrang. Både under Christian 

den 4. og Frederik den 2. leverede 

finansmanden Gabriel Gomez, en slægtning til 

den rige portugisiske familie Texeira, våben, 

krudt og andet krigsmateriel, juveler, kostbare 

stoffer, konfekturer og sjældne frugter til hoffet. 

Gomez var en af dem, som ydede kongen lån, 

dvs. datidens statslån gennem sine slægts- og 

forretningsforbindelser i en slags finans-

institutter. 
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Kvittering forKvittering for  

gaver og kontingentergaver og kontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

  

Marts 2014:Marts 2014:  
Elding 600, Annemarie Nicolajsen 100, Marna AV 
Lofti 250, Tage Barrit Nielsen 150, Kirsten Jønsson 
300, Evangeliekirken 1000, Kirsten Steffensen 600, 
Inge & Kim Thinggaard 135, Kristina & Jan 
Poulsen 500, Anonym 100, Brian Kallehauge 200, 
Else & Jens Erik Pedersen 200, Eva & Ove Stage 
100, Arne Toldam 100, Sussie Hanna Funk 100, 
Egon Falk Lauritsen 250, Annette J. Pugh 300, 
Inger Ravndrup Thomsen 100, Søvang Jacobsen 
500, Irene Bjerre 500, Torben Gørgens 400, Ole 
Jensen 300, Ninna Pedersen 1000, Levi A. Hansen 
300, Anita Nørgaard 100, Anonym 300, Else 
Høstner 100, Vera Hansen 400, I. Jørgensen 600, 
Jørgen Vagn Pedersen 2000, Ketty Rasmussen 400, 
Niels E. Flensted-Jensen 100, Irene & Egon Cordes 
150, B. & H. Daugaard Hansen 300, Tove Høst 500,  
Signe Steenholdt 400, Margrethe Erichsen 200, 
Exodus 500, Vibeke Rasmussen 100, Edith 
Sørensen 150, Kaj & Nonni Bach 100, Mary & Jørn 
Erik Matthiesen 400, Lise Lotte Skovløkke 100, 
Dorethe & Hans Grove 200, Søren Bøgel Pedersen 
150, Lis & Johan Due 500, Kaja Redam 200. 

  
  

April 2014April 2014  
Elding 600, Tage Barrit Nielsen 150, Kirsten 
Jønsson 300, Betina Madsen 50, Carl kofoed 
Christensen 200, Hava & Bjørn Andersen 200, 
Hanne & Svend Viggo Højegaard 200, Inger 
Margrethe Blomhøj 5000, Kirsten Steffensen 300, 
Inge & Tim Thinggaard 135, Brian Kallehauge 200, 
Anonym 100, Else & Jens Erik Pedersen 200,Eva  
Ove Stage 100, Eskil Holm 200, Annette Madsen 
200, Kaj Moslev 300, Ingrid Bach Petersen 100, 
Svend Erik Larsen 1300, Tommy & Kirsten 
Vestesen 200, Bertel Styrbeck 100, Kim Beck-
Høegh 200, Lene Dige 250, Anette Pugh 300, Lilly 
Jensen 400, Aron Skop 100, Evangeliekirken 1000, 
Kristina & Jan Poulsen 500, Anonym 300, Elise M. 
Larsen 600, Jørgen D. Grønbæk 700, Gudrun 
Thomsen 100, Grethe & Erik Sørensen 200, Milla 
Jensen 200, Anna Elise Jørgensen 300, Arne 
Toldam 100, Egon Ladegaard Kristensen 100, 
Edith Sørensen 150, Ninna Pedersen 1000, Edvard 
Søgaard Nielsen 100, Inger Ravndrup Thomsen 
100, Hanne B. Nygaard Borella 100, Ruth 
Abildgaard 130, I.L. & K. Møller-Christensen 200, 
Herdis Pedersen 300, Mrk. PGJ 500, Bent Avlund 
1000, Esther Søholm 100, Lissi A. Nielsen 500, 
Ingibjørg Lützen 500, Jørgen Nielsen 100, Kirsten 
Steffensen 300, Lene & Svend Erik Thøstesen 250, 
Levi A. Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Eva & 
Ingo Larsen 100, Signe Steenholdt 500, Nina & 

Arne Melchior 300, I Jørgensen 325, Lillian 
Lundbæk 400, Borghild R. Jørgensen 400, A.V. 
Moos 1500, Elly & Ove Holmene 200, Annette & 
John Hollænder 200, Hanne Jensen 150, Henrikka 
Østergaard 200, Byens Fliser & Sanitet v/E.K. 
200,Ruth Tychsen 200, Ove P. Edill 200, Niels E. 
Flensted-Jensen 100, Johanne Sørensen 600, 
Jørgen Vagn Petersen 2000, Exodus MC 500, G. 
Lund-Jensen 100, Martha Hansen 1000, Ole 
Jensen 300,Edith Jensen 500, Dora Andersen 100, 
Flemming Nødskov 100, Dan Herron 2050, Søren 
Bøgel Pedersen 150, Ketty Rasmussen 400. 

  

Marts og April 2014Marts og April 2014  

Fattige og nødstedte jøder: Anne Maria 
Zachariassen 280, Kirsten Genach 1000 AKI, 
Guttermann 200 Orr Shalom, Alice Haman 800, 
Hanne B. Nygaard Borella 100, Ivan Pedersen 400, 
Arne Toldam 200, Mrk. Ekko 200, Eva Westerdahl 
1500 Orr Shalom og 1500 AKI, Gudrun Larsen 400 
AKI, Dunja Vilja Novak 1000 AKI, Mrk. MEG 400, 
Erna Møberg Hansen 1000, Mads-Jo G.F. Koch 
Fede 500, Kirsten Frost Christensen 6000, Alice 
Iversen 3000 Orr Shalom. 
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Kære venner 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer 
hjertelig tak for alle gavebidrag, vi har modtaget i 
løbet af foråret. Vi nærmer os juni måned og 
ferietiden står for døren, men Dansk-Jødisk 
Venskab arbejde i Israel holder ikke ferie. 
Arbejdet fortsætter også i sommertiden. Vi vil 
også i år gerne kunne give børnene i Israel en 
rigtig god sommer. Men uden jer kære venner, 
der støtter arbejdet i bøn og med gavebidrag, er 
det ikke muligt. 
Tak til enhver af jer, der også her i sommertiden 
betænker arbejdet med en gave til gavn for 
mange underprivilegerede børn og deres familier i 
Israel. 

Rigtig god sommer! 
Med venlig hilsen  -  Shalom 

Vagn Møenbak 

Bliv Bliv Bliv Bliv medlemmedlemmedlemmedlem    af af af af     
DanskDanskDanskDansk----Jødisk VenskabJødisk VenskabJødisk VenskabJødisk Venskab    
Benyt indhæftede Benyt indhæftede Benyt indhæftede Benyt indhæftede 
girokort. girokort. girokort. girokort.     
Sæt kryds ved medlemskab.Sæt kryds ved medlemskab.Sæt kryds ved medlemskab.Sæt kryds ved medlemskab.    
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DanskDansk--Jødisk Venskabs Jødisk Venskabs 
kommende kommende   

Israelstævne Israelstævne   
Finder sted i København Finder sted i København   
Søndag 2.november 2014Søndag 2.november 2014  
Kl. 10.30, kl. 14.00, kl. 16.00Kl. 10.30, kl. 14.00, kl. 16.00  

Sted: Evangeliekirken, Sted: Evangeliekirken,   
Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg.Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg.  

  
Tema for stævnet bliver:Tema for stævnet bliver:Tema for stævnet bliver:Tema for stævnet bliver:Tema for stævnet bliver:Tema for stævnet bliver:Tema for stævnet bliver:Tema for stævnet bliver:  

Støt IsraelStøt Israel  
  

Husk allerede nu at sætte datoen i Husk allerede nu at sætte datoen i 
kalenderen.kalenderen.  

Program for stævnet bringes i  Program for stævnet bringes i  
kommende nummer af vores bladkommende nummer af vores blad  

     Sæt X i kalenderen... 

Tværkirkelige Tværkirkelige 
bedemøder for Israelbedemøder for Israel  

 

”Bed om fred for Jerusalem”  
(Salme 122,6) 

 
Møderne, der ledes af Eva Ravn 

Møenbak, er åbne for alle interesserede. 
Til hvert møde er der informationer fra 

Israel.  
 

Den 3. onsdag i måneden Den 3. onsdag i måneden   
kl. 19.30 kl. 19.30   

er der bedemøde for Israel.er der bedemøde for Israel.  
(intet møde i juli)(intet møde i juli)  

  
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 
1972 Frederiksberg C 
Hjertelig velkommen 




