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ISRAEL DAVID

(1)

(c. 1640—1695)

Menigheden i Altona, hvor Israel David var bosat fra
senest 1670, var han kendt under Navnet Esriel KÖTHEN,
hWlTy
det tyder paa, at han var født, eller tidligere havde været bosat, i Byen
Köthen i Hertugdømmet Anhalt. Igennem hans intime Forretningsfor
bindelse med det danske Hof og hans Virksomhed i Bestyrelsen for
Menigheden i Altona ved man noget mere om hans Liv og Færden
end om de fleste andre Jøders fra den Tid. Han drev i Fællesskab
med Samuel FÜRST Handel med Juveler og var derfor nødt til at rejse
meget i og udenfor Tyskland. Den 24. Juli 1676 fik han af Christian V.
Rejsepas til »i denne Krigstid at drive Handel in exteras regiones et
provincias«. I Aaret 1674 var han bleven udnævnt til kgl. Dansk HofJuvelerer og fik i denne Egenskab den 13. Marts 1677 Pas til at rejse
i Tyskland og andre Kongeriger og Lande, hvortil hans Forretninger
førte ham. Hans hyppige Rejser til København og hans omfattende
Forretninger i Norge og Sverige, hvortil han ofte søgte Pas udstedt,
bragte ham paa den Tanke at bosætte sig fast i København, og 26. No
vember 1681 fik han, ifølge Ansøgning af 12. November 1681, kgl. Til
ladelse for sig og Interessenter med Hustru, Børn og Tjenere til at
nedsætte sig her og til uforstyrret at leve efter de jødiske Ceremonier.
Ansøgningen har følgende Ordlyd:
ndenfor

I

Stormegtigste Allernaadigste
Konge oc Herre.
Dend höi Kongel: Naade, som mig nu paa en Siuf aars tid, da ieg udj Eders Kongl.
Mayts tieniste som Hof-Jubilerer hafver været, er vederfaret, erkiender ieg med allerunder
danigste tacksigelse, oc som min oc min Interessentes midler oc Credit bestaar mesten
deel udenlands, oc derimod ald Voris negotie her i Eders Kongl: Mayts tieniste, saa at ieg
oc min associerte os derfor moxen altid, heele Aar tillige, ved Eders Kongl: Mayts Hof,
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fra vort Huus oc hiem, hidintil har maat(et) opholde, hvilcket os dobbelte omkostning
med voris Huusholdninger paa tvende stæder har foraarsaget, hvorfore oc paa det ieg
dissbedre kunde være ved haanden, naar det Eders Kon: May* allernaadigst behagede
mig en eller anden Commission at paalege oc ofverdrage, beder ieg allerunderdanigst, at
Eders Kon: May* ville allernaadigst tillade, at enten ieg eller oc bemelte min Interessent
maatte os med Hustru, børn oc tiunde her i Staden til at bygge oc boe nedersette, oc
effter voris Jødiske Ceremonier, dog i ald stilhed, lige med andre priviligerede her paa
stedet u-formeent lefve oc opholde, efftersom vi icke med andre Vare end joueler oc des
lige til Eders Kongl: Mayts oc det hoy Kongelig Hussis nytte oc behag ville handle; Eders
Kongl: May* tvifler ieg allerunderdanigst icke paa, io allernaadigst at være min aller
underdanigste tro tienniste bekiendt, særdelis med den Commission for 2 Aar siden i
Altona, for hvilken mig da dend femte part af hvis derved indkom, allernaadigst blef
belofuet, som ieg hvercken tilforn eller endnu prætenderer, men allene allerunderdanigst
soger, at Eders Ko: May1 ville fremdelis som hidindtil forblifve mig en Naadig Konge oc
Herre, oc mig i ofvenschrefne maade med Naade allernaadigst ansee. Jeg forblifver stedse
saa lenge ieg lefver
Eders Kongl: Mayts
allerunderdanigste oc
Hafn: d: 12. Notropligtskyldigste tiener
vembr: A° 1681
Israel David.

Israel Davids Ansøgning har sin særlige Interesse derved, at den
berører en opsigtsvækkende Begivenhed i Altona fra Aaret 1679, da
Menighedens Forstandere Nathan Aron, Moses Nathan, Heyman
Magnus, Berendt Salomon, Levin Rothschild og Israel Fürst
ifl. kongl. Ordre af 75. Marts s. A. den sidste Dag af den jødiske Paaskefest blev hentet ud af Synagogen og arresteret. Der var rejst Beskyld
ning imod dem for at have udvist Forsømmelighed ved Opkrævning
af de Kongen tilkommende Beskyttelsespenge hos Menighedens Med
lemmer. Som Medhjælper ved Kommissionen til Sagens Undersøgelse
var Israel David, hans daværende Kompagnon Samuel Fürst og
Jeremias Hertz blevet udnævnt. Den Indtægt, som tilsikres dem af
dette Hverv, har Israel David og sikkert ogsaa de andre to Med
lemmer af let forstaaelige Grunde givet Afkald paa. Punkt 5 i »Articulen
den drey Juden, Israel David, Samuel Först und Jeremias Hertz alss
aufsehere des königl. interesse bey ihrer secte ertheilet« har følgende
Ordlyd: »Für solchen ihren Fleiss und allerunterthänigste Treue wollen
wir ihnen auss besonderer Königl. Gnade von allen sowohl ietzo auss
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dieser Inquisition alss künfftighin fallenden Straff Geldern und durch
dero Zuthun bey der Jüdischen nation verbesserten extraord. jntraden
den sten theil allergnädigst reichen lassen«. — Men han opgav Planen
og blev boende i Altona-Hamburg. Derimod blev Tilladelsen benyttet af
hans Kompagnon Meyer Goldschmidt, der i 1684 fra Altona eller Ham
burg var flyttet til København. Forbindelsen mellem Kompagnonerne
blev ogsaa vedligeholdt af Sønnen Jacob Israel, der synes at have
været Faderens Medhjælper og hyppig kom til København.
Som Prøve paa Israel Davids Forretninger kan følgende Uddrag
af Chr. V.s Kammerregnskab meddeles. Den 11. November 1678 faar
han udbetalt 850 Rdl. for en »Kreuzjuvel«, den 18. Juli 1681 for noget
Arbejde, som han skal lade forfærdige i Hamburg, 500 Rdl., 9. Sep
tember s. A. 890 Rdl. for det Tøj, han nylig leverede i Glückstadt, den
29. December 1682 3000 Rdl. for en stor Rosensten, som »hånd nu
lefverte oc strax blef betalt«. Ellers faldt Betalingen ikke saa prompte.
Den 19. Juni 1683 »betalt paa regenskab 2200 r., mens som dem blef
lofved 5000 r. den 11. December nest afvigt, hvilke ei blef betalt, hvorfor
dennem nu gifves et halft aars rente, nemlig 150 r., giør tilsammens
2350 r.«. Den 23. December 1688 for Juveler, som han leverede til
Gottorp, 5570 Rdl. Den 20. August 1691 »paa regening for lefverede
juveler, som var: firre store rosendiamantsringe oc to ledige roser,
betingit tilsammen for 20,000 r., oc to øregeheng, hver med tre roser,
for 8000 r., derpaa bekommit 10,000 r.«. De resterende 18000 Rdl. fik
han betalt 9. November med 8000 Rdl. og de resterende 10000 Rdl. den
19. Juli 1692 til »Meier goldsmit oc hans compagnon«. Den 27. August
betaltes der Israel David 350 Rdl. for »et sort med sølf beslagen
flaskefoederal, hvorudi 6 chrystal udskaarne flasker, skruerne besat
med diamanter«. I mange Tilfælde blev Betalingen bogført paa Meyer
Goldschmidts Navn, sagtens fordi det var ham, der kvitterede for
Pengene. Den 24. December 1689 betaltes for »smaatøi, som til hellig
Christ blev uddelt, 130 Rdl.«. Kompagnonerne maatte ogsaa gøre Tje
neste som Kongens Bankiers, saaledes betaltes 28. December 1691 for
1000 Dukater, som i Hamburg blev udbetalt »til Drs. M.’s tieniste«.
Den mindste Udbetaling faldt i 1679, det hele var 1000 Rdl., og den
største fandt Sted i 1691 og var paa 20296 Rdl.
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Israel David nød store Begunstigelser af Chr. V.; han blev saaledes
fritaget for Toldvisitation ved Grænsen, og hans Varer skulde ikke
fortoldes, ligegyldig paa hvilken Maade de kom ind i Landet. »Efter
som«, hedder det i en kgl. Skrivelse af 1685, »Voris Hof-Jubilerer Israel
David foraarsages Tid efter anden adskillige joueler, perler og desl.,
til Voris tjeneste at forskaffe oc levere, som hånd meest uden lands
fra maa hid indskibe .... tillade, at bemelte Israel David maa, saalænge hånd i fornævnte Vores tjeneste forbliver, med sine joueler,
perler, forarbeidet guld og andet desl., som han ind oc ud af riget
kunde med sig føre, for visitation være fri oc forskaant«. Ogsaa hans
Kompagnon Meyer Goldschmidt maa, »naar hånd maatte foraarsages
til forbemelte Israel David at udreise, frem oc tilbage u-visiteret pas
sere«. Selv om det var andre end Kompagnonerne, der besørgede Va
rerne bragt frem og tilbage, »skulde .... saadanne pacquer indpassere
foruden at aabnes oc eftersees, saa oc paa lige maade igien udskikkes,
om det, som deri befindes, os icke anstoed, naarsomhelst bemte Israel
Davids eller hans compagnon Meyer Goldschmidts Nafn og merke
derpaa findes tegnet«.
I 1685 tænkte han igen paa at bosætte sig i København og afleverede
i den Anledning nogle af Menighedens Aktstykker, som han laa inde
med, til Forstanderne i Altona, men udførte ikke Planen. Han var
nemlig meget nøje knyttet til Menigheden i Altona, i hvis Forstander
skab han havde Sæde fra før 1680 til sin Død. Selv om han sammen
med Meyer Goldschmidt allerede 16. December 1684 fik udvirket
kgl. Tilladelse til at afholde offentlig Gudstjeneste, fra hvilken Dag
Menighedens Grundlæggelse i København maa regnes, kan det dog
antages, at det havde større Tiltrækning for ham at leve i den allerede
dengang store Menighed i Altona med dens mange Institutioner og
det bredere Virkefelt, der derved gaves ham, end at skulle leve i Køben
havn, hvor der lige var begyndt at danne sig et jødisk Menighedsliv.
Protokollen for Menigheden i Altona beretter om mange af de vigtige
Sager, i hvis Behandling han deltog i Tiden 1680—1690 enten som
Repræsentant eller som Kommissionsmedlem, bl. a. i Forhandlinger
om Synagogens Bygning (1681), om Krigsfanger fra Ofen (1683) og
om Fastsættelse af Regler for Valget af en Overrabbiner (1688). Allerede
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da han i 1680 havde fattet Planen om at flytte til København, paatog
han sig ved Eds Aflæggelse i Synagogen en højtidelig Forpligtelse til
stadig at være Menighedens Fortaler og Forsvarer hos Kongen og

Indtægtsordre af 1682, underskreven af Israel David

Regeringen i København og udelukkende at stille sin Indflydelse i
Menighedens, ikke i nogen Privatmands Tjeneste. Menigheden lovede
paa sin Side at belønne ham med nogle Æresbevisninger i Synagogen,
saa ofte han mødte der, foreløbig dog kun for tre Aar. Overenskomsten
11

med Overrabbinerens og alle Forstandernes Underskrifter findes indført
i Menighedens ældste, endnu bevarede Forhandlingsprotokol og har
følgende Ordlyd:
Søndag, den 3. Kislev 5441 (= 24. November 1680).

Der mødte for os Forstandere og Repræsentanter, som var samlede med vor højlærde
Overrabbiner, den værdige Herre Esriel, Søn af David fra Kothen, som af egen fri Vilje
udtalte for os: Jeg er villig til at sværge i Synagogen i Overværelse af 2 Forstandere og
2 Kirkebetjente, at jeg fra nu af til evig Tid vil paatage mig at være Fortaler hos Hans
Majestæt, vor Konge, — han maatte leve længe —, eller hos andre Myndigheder i alle
Menighedens Anliggender, som Forstandere og Repræsentanter for vor Menighed AltonaHamburg maatte paalægge mig at forelægge, saavidt det blot kan staa i min Magt. Alt
vil jeg gøre til Menighedens Bedste, uden Svig eller Bagtanke. Derimod vil jeg ikke tage
mig af nogen Privatmands Anliggender, hvis disse efter Forstandernes og Repræsentan
ternes Mening skulde være i Strid med vor Menighed Altonas Interesse. Jeg vil handle
mod mine Forstandere og Repræsentanter og hele Menigheden, som det sømmer sig for
en from Jøde, der vil opfylde Budet: Elsk din Næste som dig selv, og jeg vil under ingen
Omstændighed skade eller øve Hævn mod Enkeltmand eller Menigheden.
En saadan Ed har ovennævnte Herre Esribl aflagt paa ovennævnte Dag for Gud og
Menigheden i Overværelse af Menighedens Forstandere, den velbyrdige Herre Pinchas
Seliqman Norden og den velbyrdige Herre Ber Cohbn samt de to Kirkebetjente Herre
Meyer, Søn af Herre Mordbchaj, og Herre Joseph, Søn af den vellærde Herre Isac,
medens han holdt Haanden paa den hellige Bibel.
Derimod har underskrevne Forstandere erklæret sig villige til i Løbet af 3 Aar, saa ofte
ovennævnte Herre Esriel kommer hertil fra København, hver Gang han møder i Syna
gogen, at tildele ham Æren af at blive kaldt til Toraen. Denne Pligt paahviler hver fun
gerende Forstander, selv om der i Forvejen skulde være disponeret over denne Æres
bevisning. Desuden vil der hver Helligdag, naar Mindebønnen for de Afdøde læses, udtales
særlig Velsignelse over ham i Tilslutning til den Velsignelse, der udtales over Forstanderne
og Repræsentanterne. Denne Ære gælder ikke ud over den fastsatte Tid; dog staar det
Forstandere og Repræsentanter til sin Tid frit for, hvis de finder Anledning dertil, at fort
sætte med disse Æresbevisninger, ogsaa efter de aftalte tre Aars Forløb.
Derimod bliver den aflagte Ed i Kraft til evige Tider.
Til Bekræftelse heraf har ovennævnte Herre Esriel underskrevet dette.
Sket paa oven angivne Dag.
Alt er bekræftet og stadfæstet:
Meschullam Salmon Neumark [Overrabbiner]. Jechiel, Søn af Joel.
ESRIEL KÖTHEN.
Pinchas Seligman Norden, Maaneds-AEldste. Juda Löwe Rothschild.
Israel, Son af afd. Moses Fürst.
Jochanan Luria.
Meyer, Son af afd. Ephraim Heckscher.
Ephraim, Søn af afd. Joseph.
Isachar Ber Cohen.
Baruch, Søn af velbyrdige Juda Levy.
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Israel David døde paa en af sine Forretningsrejser i København
den 5.116. Maj 1695 og blev, med kgl. Bevilling af 7. Maj, som tillader,
»at Israel David, Vores forrige Hof Jubilerer hans Liig her fra Staden
oc til Vor Stad Altona
maa lade føre oc der be
grave«, den 24. Maj begra
vet paa den jødiske Kirkegaard ved Kdnigstrasse i
Altona. Gravstenen, som
er udmærket bevaret, har
følgende Indskrift:
»Denne Mindesten er
rejst over Manden med det
gode Hjerte, der ydede sin
Bistand, hvor det gjaldt
at afvende Ulykke. Rask
forlod han sit Hjem, og
uventet døde han af en
smertefuld Sygdom. Fra
København blev hans af
sjælede Legeme ført til
bage hertil. Den velbyr
dige Fører og Leder, Me
nighedens Fortaler, Herre
Esriel, Søn af afdøde
David Tewele Kåthen,
døde i København Man
dagen den 2. Siwan og
blev begravet her i den
hellige Menighed Altona
Israel David, d. 1695
den io. Sivan 5455«. —
Israel David var gift med Pessche, Datter af Forstanderen Jacob
af Levi Stamme, der paa Datterens Gravsten bliver betegnet »den
Hellige«, hvilket tyder paa, at han led Martyrdøden. Hun døde den
16. Marts 1707. Hendes Gravsten findes ligeledes paa Kirkegaarden i
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Altona og har følgende Indskrift: »Herunder hviler den Kvinde, hvis
Vej altid var den rette og som hengiven rettede sin Bøn til Gud. Høj
Alderdom blev hendes Lod, og tillidsfuldt gik hun Døden i Møde. Den
beskedne Fru Pessche, Datter af Forstanderen Jacob Levy, den Hellige,
og Enke efter afdøde Herre Esriel, døde og blev begravet Onsdag den
12. Veadar 5468«. (Skal være 5467).
Af Israel Davids Børn kendes foruden den før omtalte Søn Jacob
Israel, der levede i Altona og døde 1740, Sønnen Chajim, kaldet
Heyman eller Henrik Israel.

(2)

HENRIK ISRAEL
(c. 1670—1739)

var født ca. 1670 i Hamburg, hvor han etablerede sig 1693. Efter faa
Aars Forløb flyttede han til Altona for at fortsætte Handelen, men
det vilde ikke rigtig lykkes for ham. Ved Faderens Død 1695 har han
næppe haft Mulighed for at overtage Faderens Forretning, som sand
synligvis er gaaet over paa Broderen Jacobs Hænder. Henrik Israel,
ogsaa kaldt Heyman, indenfor Menigheden Chajim Kothen, tog kort
Tid efter Faderens Død til København og blev c. 1698 Kantor ved Menig
heden. I denne Stilling forblev han i over 30 Aar, uden ved nogen
Lejlighed at gøre sig særlig bemærket ved noget som helst, som kunde
have været Anledning til at bevare Mindet om for Efterverdenen. I
et enkelt Tilfælde kom han dog ufrivillig til at danne Midtpunkt; det
var, da Politimester Hans Himmerich i Aaret 1729 fandt Lejlighed til at
forfølge Jøderne. Prokurator'Jens Pedersen Gedeloche døde, og det
Rygte kom ud i Byen, at han havde haft Sympati for og muligvis
ogsaa bekendt sig til den jødiske Tro, hvortil Henrik Israel skulde
have forledt ham. Det kgl. Reskript af 23. Maj henviser til det af
Politimesteren afholdte Forhør, hvorefter det var bevist, at »han skal
have bundet sig til de jødiske Ceremonier og til den Ende ladet hente
Kød til sin Spisning fra Jødernes Slagtere, og ikke villet spist andet
Kød af Høns og deslige uden det, som paa jødisk Maner og med den
Kniv, som han af Jøderne til saadant Brug skal have erholdt, var
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slagtet«. Desuden fremgik af Forhørene, at »han haver haft megen
Omgængelse med de herværende Jøder, ja ofte med en Jøde, navnlig
Henrik Israel, skal have lukket sig inde i sit Kammer og haft Bibelen
for dem, saa er det at
formode, at han af de
res Omgængelse er ble
ven forledet til at antage
deres Religion«. Kon
gen befaler, at Liget,
som i al Hemmelighed
var blevet begravet paa
Garnisons Kirkegaard,
af Jøderne skulde gra
ves op og overføres til
den jødiske Kirkegaard
for at blive begravet
der. »Udi det Øvrige
haver Du, siden Jøden
Henrik Israel i Sær
deleshed haver gjort
sig suspekt ved sin med
bemeldte
Gedeldche
hafte Omgang, ham
underhaanden paa det
Skarpeste derom at
examinere, og ellers
anvende al din Flid
for at faa opdaget, hvo
der kan have været
Pessche David, f. Levi, d. 1707
mest Aarsag udi, at han
til de jødiske Vildfarelser er bleven forledet«. Hvorledes Politimesteren
udførte denne kgl. Ordre, fremgaar af en Beretning, der blev afgivet
af en tilfældig Tilskuer ved hele Forestillingen: Da Solen stod op Onsdag
den 25. Maj havde Hr. Himmerich alle Anstalter færdige til at gøre
Jøderne Helvede hedt. Deres Ældste havde han stævnet til sig, uden
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at de vidste i hvad Hensigt; de, som ikke endnu var mødte, blev af
hentede af Politibetjente og Vægtere fra deres Skole og Synagoge. Da
de indfandt sig i Politimesterens Gaard paa Østergade, blev de efterhaanden som de kom indespærret i Baggaarden. Samtidig sendtes
Politibetjentene rundt omkring i Byen, og hvor de paa Gaderne traf
nogen Jøde, tog de ham med Magt og spærrede ham inde med de
andre. Selvfølgelig kunde alt dette ikke undgaa at vække Opsigt, og
denne forøgedes ved, at 67 Vægtere med deres Officerer foran i Parade
marscherede op foran Politimesterens Gaard. Østergade, Amagertorv,
ja næsten hele Kongens Nytorv fyldtes med Mennesker. Først Kl. 9 blev
Jøderne indladt for Politimesteren, der lod dem vide, at de skulde bringes
udenfor Østerport, hvor de skulde blive bekendt med en hemmelig kon
gelig Ordre, som indeholdt, hvad der yderligere skulde vederfares dem.
Derpaa kørte de i Vogne til Østerport. I første Vogn sad studiosus
Blichfeldt, der havde sørget for den hemmelige Begravelse, tillige
med en Politibetjent. I de næste var Jødernes Ældste, to-tre i hver
Vogn, blandede med Betjente, der skulde passe paa dem. De unge Jøder
maatte gaa til Fods, fulgte af et Kommando Soldater. Ved Porten
holdt Skarpretteren til Hest og hans Folk med Rakkerkærren, som
sluttede sig til Toget. Da de havde naaet Garnisons Kirkegaard, og
Politimesteren kort efter ogsaa var indtruffen, tilligemed en Officer i
Spidsen for en ny Afdeling Militær, lod Politimesteren formere tre
Kredse omkring Graven. Den første dannedes af Grenaderer med opplantede Bajonetter, den anden af Vægterne med deres Morgenstjerner,
og Hovedkredsen sluttede den øverstbefalende Officer med sit Kom
mando. Soldaterne præsenterede Gevær, og derpaa blev den kgl. Re
solution oplæst af en Politifuldmægtig. I al den Tid skulde Jøderne
holdes i Uvished om den Skæbne, der ventede dem. Oplæsningen har
nok befriet dem for den Dødsangst, de befandt sig i, men pines og
plages skulde de.
Jøderne fik nu Befaling til at grave Liget op. Da de ikke alle kunde
komme til, paalagde Politimesteren de Ældste at gøre Arbejdet. Den
gamle Rabbi, der var over 70 Aar, var den første, der maatte lægge
Haanden paa Værket, saa Joseph Philip Unna, Nathan Gold
schmidt og Henrik Fürst, der omtrent var af samme Alder. De
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blev slaaede med Stokke og Geværer, og den indtrængende Pøbel
stødte dem oven paa hinanden ned i Graven, mens Rakkeren stadig
stod og saa til. Selv Løjtnant ØRTZ, der skulde være til Stede for at
værge Jøderne mod Overlast, anfaldt dem med egenhændige Prygl og
de skammeligste Skældsord og var selv med til at støde dem i Graven.
Politimesteren overværede Arbejdet og lo ad Mishandlingerne. Da de
endelig med stort Besvær havde faaet Liget frem, der allerede havde
ligget 6 Uger i Graven, fik Rabbien Ordre til at aabne Kisten med en
Hammer, for at enhver kunde se, at det ogsaa var Gedeloche. Jøderne
blev saa tvungne til selv at tage Liget og bære det i Hænderne nogle
Hundrede Skridt fra Kirkegaarden, indtil de mødte deres Ligvogn,
som de, efter indstændig at have bedt derom, fik Lov til at benytte.
Rabbien var den fornemste i Følget, han gik Vognen næst, derpaa
kom de andre efter deres Alder Par og Par, med en Politibetjent paa
den ene Side og en Soldat paa den anden. Tilsidst kom Vægterne med
deres Morgenstjerner, de sluttede Ligtoget. I denne Procession naaede
de Jøde-Kirkegaarden, hvor der allerede mestendels var kastet en Grav
ved den ene Side, for at faa ham begravet i en Udkant. Men det vilde
Politimesteren ikke vide af, og han tvang dem straks til at grave en
ny Grav midt paa Kirkegaarden. Rabbien blev igen tilholdt at gøre
det første Spadestik, og de andre fulgte efter ham med stort Arbejde
og Anstrengelse, for Jorden var meget stenet. De gravede da 2 Alen
ned i den, men kunde ikke komme længer, da der laa en stor Sten
neden under, som de ikke kunde løfte. Først da en af Tilskuerne fat
tede Medynk med dem og viste Politimesteren, at dette var umuligt,
og sagde, at det var Synd at strabadsere Mennesker til Døde, lod han
sig nøje dermed, og efter at Liget var nedsat, lod han dem alle gaa
med Undtagelse af Henrik Israel, der blev ført til Arresthuset.
Jødernes Ældste klagede til Kongen paa Menighedens Vegne og
Henrik Israel paa egne Vegne over Politimesterens Brutalitet. Denne
afgav en Erklæring, som refereres i Kongens Reskript af 27. Juni
til Politimesteren, hvori siges, at »Du med mange Mennesker edelig
skal kunne godtgøre, at med Jøderne i ingen Maade haardere eller
anderledes er forfaret, end just efter Indholdet af forberørte Vor allernaadigste Befaling, saa at ikke Nogen af dennem saaledes af Dig er
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bleven begegnet, som de allerunderd. have andraget«. Politimesteren
benægtede det hele og forlangte desuden »allernaadigst Commissorium
over Jøderne, og det saa ampie og rummeligt, at derved kunde haves
Lejlighed at examinere alle deres Sager, saavel Religionen betræffende,
som om deres Mandtaller«. Kongen syntes vel sagtens, at det var at
sætte Ulven til at passe Faarene, han afslog hans Begæring og udtalte
samtidig en svag Tvivl om Klagernes Berettigelse: »saasom Vi ikke
er sindede nogen Commission
herom at anordne, allerhelst Vi
giøre os forsikrede, at Du saavel
angaaende foreskrevne Poster,
som om nogle af Jøderne skulle
befindes at ville forlede nogen
Christen til de jødiske Vildfarel
ser, saaledes exercerer det Dig
allernaadigst anfortroede Em
bede, som Du det for Os aller
underdanigst agter at ansvare«.
Sagen mod Henrik Israel skal
hæves, han skal løslades, eller
rettere, da han alt var løsladt,
den stillede Kaution skal tilbage
betales ham. Jøderne fik desuden
Lov til, hvis de vil betale for alle
Omkostninger, som Overflytnin
Sara Israel, f. Goldzieher, d. 1714
gen af Gedeloches Lig har foraarsaget, og desuden ioo Specier Dukater til Fattigvæsenet, at lade
Liget paany optage og begrave udenfor den jødiske Kirkegaard.
Henrik Israel boede i Nærheden af Synagogen, — som paa den Tid
blev holdt i Meyer Goldschmidts Hus i Badstuestræde, — 1701 Nr. 10
paa Vandkunsten, derfra flyttede han til Badstuestræde, 1711 boede
han paa Slotsholmen bag Børsen, fra 1717 til 1730 igen paa det først
nævnte Sted paa Vandkunsten, hvorhen Sønnen David var flyttet efter
Ildebranden i 1728, da den Ejendom i Badstuestræde, hvor han boede,
var nedbrændt. Henrik Israels Navn findes sidste Gang i Indkvar- 19 —

teringsmandtalslisten for 1733. Han boede da i Kompagnistræde 60; i
1740 omtales allerede Henrik Israels Enke, som boede i Hyskenstræde.
Desværre er Gravstenen paa Henrik Israels Grav ikke bevaret.
Derimod fortæller Kirkegaarden i Møllegade os, at han har været gift
to Gange, først med Sara Goldzieher, der døde 19. Marts 1714, anden
Gang med Breine Levy, der døde 17. Januar 1765. Gravstenen over
Sara Goldzieher har følgende
Ordlyd: »Herunder hviler den
brave og forstandige Kvinde,
som var sin Mands Krone, den
beskedne og værdige Fru Sara,
Datter af Herre Ruben Gold
zieher, gift med Herre Chajim
Köthen. Hun døde og blev be
gravet den 3. Nisan i Aaret 5474.
Gid hendes Sjæl maa blive op
taget i de levendes Kres«.
Om den anden Hustru for
tæller Gravstenen: »Herunder
hviler den vakre Kvinde, som
var opfyldt af sine Pligter, og
med Trofasthed havde udført
sin Gerning, ligesom Debora til
beredte hun Lys til Helligdom
men. Højere end Perler var
hendes Værd, hendes Handlinger skal forkynde hendes Pris og udraabe
den ved adle Porte. Fru Breine, Datter af afdøde Alexander Süsskind
Levy, vor Menigheds Forsanger og betroede Mand Herre Chajim
Köthens Hustru, døde efterladende et godt Navn Torsdag den 24. Teves
i Aaret 5525«.
I Listen over Kop- og Hesteskat for 1711 findes under Slotsholmen
Nr. 207 indført Henrik Israel, Jøde, har Hustru og 3 Børn. Disse tre
Børn var Sønnerne Leser, død 1754, hvis eneste Barn, Heyman, døde
1788 ugift, og Jonas, som i 1788 levede i Schmalkalden, samt en Datter,
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som var gift med Gottschalk Levin Goldzieher, der i 1725 for
gæves ansøgte om kgl. Tilladelse til at bosætte sig i København; des
uden havde han Sønnen David, som omtales nedenfor.

0)

DAVID HENRIK ISRAEL
(d. 1757)

eller, som hans Navn lød indenfor Menigheden, (MOSES) Tevele KOTHEN,
var i Følge Borgerskabsprotokollen født her i Byen. Men dette er
næppe rigtigt. I Aaret 1722 forsøgte han sig som Handelsmand og ind
sendte sin Ansøgning om kgl. Tilladelse dertil. I den Erklæring af
4. Maj 1722, som Politi- og Kommercekollegiet afgiver i Sagen, anføres,
at »Supplicantens Faders Fader har været Eders Kongel. May’ts Faders
Hoff-Jubilerer, og hans Fader, som endnu lever, er forsynger udi dend
jødiske Skoele, som nu her holdes af dend herværende Jødiske Nation,
saa at hånd kan agtis for en Indfød og icke for en fremmed«. Han
kom sikkert i en ung Alder med Faderen fra Altona hertil og lærte
Handelen, som ovennævnte Erklæring oplyser: »hånd har og tient en
af de Rigeste her boende og priviligerede Jøder, og haver af hannem
et got Skudsmaal«. Han tog først Borgerskab som Jøde, d. v. s. Handels
mand, den 7. Oktober 1726, men har næppe haft Held med sig. Den
27. November 1726 optræder han som Menighedens Embedsmand ved
en Vielse. Han var da ligesom Faderen Kantor, muligvis kun Under
kantor; Handelen var vel ikke i Stand til at ernære ham. Desuden
mistede han alt, hvad han ejede, ved Københavns store Ildebrand 1728,
da han boede i Badstuestræde. Han tog saa midlertidig Ophold hos
Faderen og flyttede derefter i Foraaret 1729 med Familie til Altona.
Der var han beskæftiget i et hebraisk Bogtrykkeri i det nærliggende
Wandsbeck som Korrekturlæser bl. a. ved Trykningen af sin afdøde
Lærers, den københavnske Overrabbiners efterladte Værk Ohel Israel.
Efter at Bogtrykkeriet var blevet flyttet til Jessnitz, rejste han 1735 til
bage til København for igen at befatte sig med Handelen. Fra 1736
boede han i Badstuestræde og betalte i nogle Aar Vi Portion i Indkvar
teringsskat, det mindste Beløb, i Aarene 1743—50 blev han helt fritaget
for denne Skat. Derefter paalignedes der ham igen Vi Portion, som han
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vedblev med til 1757. Han døde 1757, men Gravstenen paa hans Grav
er ikke bevaret.
David Henrik synes at have været to Gange gift. I den føromtalte
Erklæring af Politi- og Kommercekollegiet oplyses nemlig i 1722, »at
han desforuden skal have forlovet sig med een Jøde Encke udi Ham
burg, som hannem skal tilbringe maadelige Middeler«. Ifølge AltonaMenighedens Skattebog blev han gift i Maj 1722 og fik 300 Rdl. i
Medgift. Da han efter Ildebranden 1728 flyttede til Faderen, var det
med Hustru og 1 Barn; ikke destomindre oplyser hans Enke i 1762
om sine Familieforhold, at hendes ældste Barn er 10 Aar gi., altsaa
født i 1752, det andet 7 Aar gi. Det maa have været ham, der i 1750
blev gift og under Navnet »David Henrichsen« betalte Kopulations
penge til Magistraten den 12. Januar 1750. Om den anden Hustru vides
kun, at hun hed Hanne og døde 12. Juni 1804, 76 Aar gi., men ikke,
hvorfra hun stammede.
David Henrik efterlod sig 2 Børn, Heyman, født i Oktober 1752,
og Nathan, født 28. Oktober 1755, desuden fødtes der ham en Søn
efter hans Død, den 19. Januar 1758; han blev kaldt Zebi Hirsch.
Disse to sidste og det af første Ægteskab maa være døde i en ung
Alder, i alt Fald før 1788, uden at efterlade sig Livsarvinger; desto
større var Livskraften hos Heyman.

(4)

HEYMAN DAVID
(1752—1850)

blev som nævnt født i Oktober 1752. Fem Aar gi. mistede han sin
Fader og blev af Moderen opdraget i stor Nød. Hun oplyser i 1762
om Hjemmets Medlemmer: »David Henriks Enke med Moder Judithe
og Søster Fridericha og fire Børn, den Elste 10 Aar; iste ved Nauvn
Heimand, 10 Aar 8 Dage; 2den Natan, d. 28. Obr. 7 Aar; 3die et pige
barn ved Nauvn Ellen i 10de Aar; 4de i 4de Aar Judithe: begge fattige
Børen, som verge (d. e. hverken) hafver fader eller moder og ey ved
dag og datum paa dem«. Det var et fattigt Hjem, Drengen voksede
op i, og han blev, som de fleste Jødebørn paa den Tid, tidlig sat i
Handelslære. Fra Haandværk var de paa Grund af Lavenes Modstand
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mod Jøder udelukket. Da han blev 28 Aar gi., etablerede han sig ved
at tage Borgerskab den 26. Juni 1780 som »Jøde«. Han flyttede ind i
Magstræde nuværende Nr. 8; der blev han boende til omkring 1793,
da han flyttede til Læderstræde, nuværende Nr. 7. Der ramte Ilde
branden i 1795 ham og ødelagde hele hans Indbo. I sit Andragende
til Magistraten om at faa Del i de indsamlede Penge opgiver han sit
Tab til 300—350 Rdl. og for
tæller: »Jeg er desværre een
iblant de uheldige, som boede i
Læderstræde Nr. 33 paa 3die
Etage, da den haarde Ilds-Vaade
overgik Staden, og desaarsag
mistede i Ilden alt, hvad ieg
ejede, ja det gik ydermeere til
det, ieg, Kone og Børn havde
paa Legemet .. er jeg i de allernødtrængendes Forfatning med
samt Kone og 4 smaa uopdragne
Børn, som alle med mig maa
lide Nød.« Han oplyser til sidst,
at han har fundet Husly paa
Christianshavn i St. Annægade
Nr. 18. Han fik udbetalt 20 % af
det opgivne Tab, 70 Rdl. Huset
i Læderstræde blev hurtig byg
get op, og han flyttede tilbage
Heyman David, d. 1850
dertil. Man kan gøre sig en Fore
stilling om hans Formueforhold, naar man faar at vide, at selv som
selvstændig Handelsmand blev han ikke sat i Indkvarteringsskat. Da
der i 1793 gjordes Forsøg paa at opkræve Skat af ham, anmodede
han om Fritagelse, hvad der ogsaa blev bevilget. I 1812 boede han i
en 3 Værelsers Lejlighed i Læderstræde Nr. 28 i Kælderetagen til
50 Rdl. aarlig Leje, og blev som fattig fritaget for at svare Præstepenge, som ogsaa Jøderne i Følge en Forordning af 1781 skulde betale,
naar de boede i Helliggejst Sogn. Han boede ogsaa i Snaregade og
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Skindergade 22. Han blev 97 Aar gammel, og var godt kendt i Menig
heden under Navnet Chajim Köthen, ogsaa »Chajim Grill«. Han var
gift med Merle Meyer og fik flere Børn. Den mest bekendte af disse
var Salomon, kaldt Salme Grill, der var kendt og agtet for sin From
hed og sin Offervillighed, naar der bød sig Lejlighed for ham til at
foretage Omskærelser ogsaa udenfor Byen. Det ældste af Børnene var
Pessche, kaldt Beate, som
blev gift med Simon David
Levy.
Heyman David døde
2. Marts 1850, og Gravste
nen fortæller kort og godt:
»Den brave Mand, Chajim,
Søn af afdøde Tevele, døde
i meget høj Alder Lørdagen
den 18. Adar 5510. Gid hans
Sjæl maa blive optaget i de
levendes Kres«. Hustruen
var død 28 Aar tidligere,
den 3. Oktober 1822, og
Manden satte en Gravsten
paa hendes Grav med en
Indskrift, af hvilken man
faar en Del at vide om
hendes Person: »Herunder
hviler en herlig Kvinde.
Hendes Aand drog til det
Merle David, d. 1822
Høje, medens det jordiske
vendte tilbage til Jorden. Alle sine Dage stræbte hun at øve godt og
vise Kærlighed. Hun blev revet bort fra sin Mand og sine Børn, som
græder bittert over Adskillelsen; hendes kærlighedsfulde Gerninger
vil blive bevaret i evigt Minde. Fru Merle, Chajim Köthens Hustru,
døde Natten til Torsdag og blev begravet Fredag den 19. Tischri 5583.
Gid hendes Sjæl maa blive optaget i de levendes Kres«.
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(5)

SIMON DAVID LEVY
(c. 1760—1833)

kaldtes indenfor Menigheden Simche Hollænder og stammede ifølge
Traditionen fra Groningen. Han havde stort Besvær med at opnaa
den uundværlige Betingelse for en fremmed Jøde, der ønskede at bo
sætte sig her i Landet, den kgl. Tilladelse dertil. At det blev vanske
ligere for ham end for saa mange andre af hans Trosfæller, maa vel
ligge i, at Heyman David, hvis Datter han skulde ægte, var en fattig
Mand uden Indflydelse og ganske manglede Protektion. Den første
Ansøgning om Bevillingen for »Simon David Hollænder« sendte
Heyman David til Kancelliet i Januar 1800. For at Magistraten, hvis
Erklæring blev æsket, skulde være i Stand til at give fyldestgørende
Oplysninger om Ansøgningen, blev Menighedens Repræsentanter an
modet om en Udtalelse. Denne er ikke .bevaret; men af Magistratens
Erklæring af 2. April 1800 fremgaar, at den ikke var nogen Anbefaling:
»havde modtaget Repræsentanterne for den jødiske Nation deres hos
lagte Erklæring, lod vi bemeldte Simon David Hollænder forekalde,
for at erholde Underretning om hans Formues Forhold. Da han nu
ved Møde for os har erklæret, ikke at være Ejer af nogen Formue,
og det altsaa er at befrygte, han i Tiden vil falde Nationen til Last,
saa kunde vi ikke foranledige, at det ansøgte skulde bevilges«. Herpaa
resolverede Kancelliet: »Kan ikke bevilges«. Som det fremgaar af
Erklæringen, har Simon David Levy eller Hollænder været her i
Byen, men det var kun faa Dage, hvortil han fik Politidirektørens Til
ladelse. I Journalen over indkomne fremmede Jøder findes nemlig
under 24. Marts 1800 indført: »Simon David Hollænder og Elias David
Hollænder, Broderen, logere i Seiferts Gaard, 8 Dage fra Dato«. Efter
denne Frists Udløb blev der tilføjet: »2 Dage fra 31. Marts, rejste den
2. April til Hamborg«.
Under disse 10 Dages Ophold deklareredes hans Forlovelse med
Heyman Davids ældste Datter Pessche eller Sophie, som hun kaldes
i Folketællingslisten, og Svigerfaderen indsendte i Juli sit andet An
dragende »for sin tilkommende Svigersøn«, denne Gang med nogle
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Anbefalinger fra Trosfæller. Ansøgningen gik samme Vej som den
første, til Magistraten, til Repræsentanterne, hvorpaa Magistraten den
6. August afgav sin afvisende Erklæring: »have vi indhentet Repræ
sentanternes Erklæring. Da disse ikke have reflekteret paa det Ansøg
ningen vedlagte Bilag, hvorefter bemeldte Simon David Hollænder ikke
skulde falde sin Nation til
Last, og Udstæderne deraf
ei heller ere os saa nøje bekjendte, at vi kunde anse
samme i den Henseende at
være fyldestgørende, saa
maa vi henholde os til vores
over Supplicantens forhen
indgivne under 2. April sidst
afgivne Erklæring«,. Kan
celliets Svar var at forudse:
»Det forbliver ved den
faldne Resolution«. Heyman David lod sig ikke
afskrække og indsendte i
Oktober sit 3die Andra
gende, men Magistraten
blev heller ikke træt af at
gentage: »Da vi nu ikke
finder, de udi hans herhosfølgende 3die Ansøgning
paaberaabte Bevisligheder
Elias David Levy, d. 1851
at være saa tilstrækkelige,
at de kunde sikkre for, at bem. Simon David Hollænder ikke med
Familie skulde falde sin Nation til Last, saa kunde vi ei heller
nu give Anledning til det ansøgte Lejde«, hvorefter Resultatet var
givet.
Men Heyman David havde endnu ikke opgivet Haabet om at faa
Datteren gift, hvilket sikkert var Hovedmotivet for hans Anstrengelser,
og ansøgte i Maj 1801 for fjerde Gang, dog ikke i eget Navn, men i
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Datterens. Samtidig tog han sin Tilflugt til en lille uskyldig List: det
var ikke for Simon David Hollænder, men for Simon Levy, der
søgtes. Navnet var jo ikke falsk, faste Efternavne havde de færreste,
og han var jo af Levy Stamme. Magistraten lod sig ikke narre og
oplyste Kancelliet om Sagens Sammenhæng: »Den Tilladelse, Sophie
Heyman anholder om, er 3de gange forhen ansøgt af hendes Fader
Heiman David, hvilken Tid bemeldte Simon Levi blev kaldet Simon
David Hollænder, men hvis rette Navn skal være Simon Levi«. Magi
straten har maaske gjort sig Umage for at belønne Udholdenheden,
derpaa tyder, at den lod Simon Levy kalde, for at han skulde føre
Bevis for, at han er i Stand til at ernære sig og »ei skulde falde sin
Nation til Last«. Papirerne skulde være i Orden. Levy var imidlertid
ikke til at flnde, det blev oplyst, at han opholdt sig paa Langeland —
Folketællingslisten for 1. Februar 1801 ved dog intet derom —, og
Magistraten maatte ende sin Erklæring med en Henstilling, »om det
ikke bør have sit Forblivende ved den faldne Resolution«.
Først da Heyman David skulde indsende sit 5te Andragende, var
han bleven klar over, hvad Magistraten, egentlig krævede, for at det
skulde kunne glide. Han vedlagde Ansøgningen en Erklæring fra MOSES
Levy, som attesterede, at han ofte har handlet*med Simon David
Levy, samt at denne har en Formue af 6 å 800 Rdl. Derpaa indstillede
Magistraten, »om det ansøgte paa Grund af denne Attest, som Udstæderen ved Møde har vedgaaet, kan bevilges, da Repræsentanterne
for den jødiske Menighed ikke kende hans Formues Tilstand«.
Kancelliet resolverede den 28. December 1802: »bevilges«, og 3 Dage
derefter udfærdigedes følgende kgl. Lejdebrev:

»CHRISTIANUS SEPTIMUS.
G. v. At Vi, efter Simon David Levy hans herom all. giorte Ansøgning og Begiering,
samt den af Os elskelig Kiøbenhavns Magistrat derover afgivne Erklæring, allernaadigst
have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at bemelte Simon David Levy
maae, naar han lovlig har vundet Borgerskab, samt inden 4de Uger erlagt til Politie
Kassen lOOrd, nedsætte sig i Kiøbenhavn, og der efter de jødiske Ceremonier leve udi al
Stilhed og uden nogen Forargelse skal skee, desligeste at han maa bruge den Handel og
Næring, som andre udi bemelte Kiøbenhavn boende Jøder er tilladt; dog at han derimod
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svarer til al borgerlig og Byens Tyngde, saavidt ham proportionaliter kan tilkomme, og
paa behørige Steder rigtig erlegger Vor Told, Consumption og andre Rettigheder af hvad
han i saa Maade handler med.
Forbydende etc.
Kiøbenhavn, den 1ste October 1802.«
(ad mandatum)

Det viste sig snart, at Moses Levys Attest om Simon Levys gode
økonomiske Kaar ikke var andet end en Vennetjeneste, der bliver ydet
uden altid at være nøjeregnende med de faktiske Forhold. Hensigten
blev imidlertid naaet, og Brylluppet blev holdt Aaret efter, den 12. De
cember 1803 eller nogle Dage senere. Men Simon David Levy var og
vedblev at være en fattig Mand. Han var ikke i Stand til at betale
ioo Rdl. til Politikassen, som Lejdebrevet stillede som Betingelse, og
fik heller aldrig noget Borgerskab. Han handlede med Briller — var

Simon David Levy, d. 1833

Pessche Levy, f. David, d. 1856

Optikus —, og som saadan kunde han hjælpe sig uden Borgerskab.
Desuden tjente han noget ved at gøre Tjeneste som Forsanger i de
mange smaa Synagoger, som fandtes paa den Tid, uden dog at være
fast knyttet til nogen af dem. I Joseph B. Goldschmidt og Isac
Adlers Synagoge tjener han 1807 2 Rdl. for at læse Kol Nidrebønnen.
Beløbene blev i de senere Aar noget større, 4-5-6-10 Rdl. for at læse
Morgenbønnen paa Forsoningsdagen. Da han kunde overkomme paa
samme Dag at gøre Tjeneste i for
skellige Synagoger, saa har Dagens
Udbytte næppe været af ringe Be
tydning for ham. Dog maatte han
allerede 1807 ansøge Menigheden
om Hjælp til Husleje. Han fik
mange Børn og var ikke i Stand
til at ernære dem uden Bistand,
særlig da han, som han i en Hen
vendelse til Repræsentanterne af
1814 skriver, var plaget af lang
varig Sygdom. Efterhaanden som
de ældste Børn voksede til og blev
i Stand til at hjælpe med at bære
Byrden, blev SlM£N Levys Kaar
noget mere taalelige; men der var
altid nok af smaa Børn i Huset
(Pessche) Beate Levy, f. David
at sørge for, saaledes, at han i 1827,
(1781—1856)
da det yngste Barn kun var 6 Aar
gammelt, maatte ansøge Repræsentanterne for det mosaiske Tros
samfund om en Fribolig i Stiftelsen »Godgørenhed« i Borgergade.
Friboligen fik han til Indflytning April Flyttedag 1828, og der blev han
saa boende de faa Aar, han endnu levede. Den 4. Juni 1833 døde han
73 Aar gammel uden at efterlade sig noget; hele Boet blev vurderet
til 4 Rdl. 5 Mk. Hans Gravsten indeholder den korte Meddelelse: »Her
under hviler den velbyrdige Simcha, Søn af den højlærde David Levy.
Han døde Tirsdag den 17. og blev begravet Torsdag den 19. Sivan 5593.
Gid hans Sjæl maa blive optaget i de levendes Kres«. Enken overlevede
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ham i 23 Aar og døde 4. Juli 1856, 75 Aar gammel. Indskriften paa
hendes Gravsten lyder saaledes: »Herunder hviler en brav Kvinde,
Pessche, Simcha Levys Hustru, som døde Fredag 2. Nymaanedsdag
Tamus 5616. Siden Glæden (Simcha) blev taget fra hende, fandt hun
kun i Børnenes Kærlighed sin Glæde«. Blandt deres Børn var den
bekendte Sproglærer, cand. phil. Tobias Levy Simonsen, Forfatter af
mange tyske Lærebøger. Han var gift med Rachel Hahn, en Datter
af nedennævnte ISAC Selig Hahn, der som ung Pige havde arbejdet
i sin Moders og Svogers, JACOB Simonsens Vekselererforretning.
Den yngste af Børnene var

(6)

JACOB SIMONSEN.
(1821—1880)

Han var født 27. Marts 1821 og besøgte Mosaisk Drengefriskole, hvor
Direktionen forandrede Familiens Navn Levy til Simonsen, afledt af
Faderens Fornavn Simon. Senere har en kgl. Bevilling godkendt Navne
forandringen for Jacob Simonsens Vedkommende. Han var kun 12 Aar
gammel, da han mistede sin Fader, og kort efterr forlod han Skolen
for saa tidlig som muligt at blive i Stand til at tjene noget, men ganske
særlig, fordi en Plads blev ledig hos Vekselerer I. S. Hahn, som senere
skal omtales. Skolens Direktion ansaa nemlig denne Plads for særlig
udmærket og vilde derfor, at den skulde tilfalde en af Skolens Elever,
der ligeledes ansaas for særlig udmærket, selv om denne Elev endnu
ikke var 13 Aar gammel. Han var flittig og energisk og benyttede
endog sin Fritid til at bøde paa manglende Kundskaber. Polytek
nikeren Jacobsen underviste f. Eks. den stræbsomme Dreng Kl. 5 om
Morgenen, for at Drengen ogsaa kunde komme i rette Tid i Synagogen.
Det varede ikke længe, før han var godt inde i Forretningens Gang,
og da Hahn allerede 9 Aar senere, i 1842, uventet døde uden at efter
lade sig nogen Formue, blev Jacob Simonsen i en Alder af 20 Aar
ved Hjælp af et Laan paa 2600 Rdl., som Hahns og hans Hustrus
Venner og Slægtninge her og i Udlandet ydede ham, sat i Stand til i
Enkens Navn at fortsætte Vekselererforretningen, saa at hun og hendes
fire Børn kunde faa deres Brød deraf, indtil Børnene selv kom i Virk- 30 —

Rose Simonsen, f. Hahn
f. «/i 1826, d. »«/a 1869

Jacob Simonsen
f. 27/3 1821, d. 7/6 1880

somhed. Han viste sig Opgaven voksen og forstod at oparbejde For
retningen, som for øvrigt i lang Tid var under dagligt Tilsyn af Laan
givernes Repræsentanter, hvilket selvfølgelig ikke var ubetinget be
hageligt for den unge Mand. Han vandt dog snart stor Tillid baade
hos sine Kolleger og sine Kunder. Som den første af disse, der støt
tede ham med et efter Datidens Forhold betydeligt Laan, nævnte han
med Taknemlighed den fremragende Landmand Valentiner paa
Geddesdal.
Fra at blive kaldt »Kontorist« i Eva Hahns Vekselererforretning,
blev han i 1850, efter at være blevet gift med Enkens ældste Datter
Rose, hvem de ovenomtalte Venner og Slægtninge skænkede det
nævnte Laan som Bryllupsgave, Bestyrer af Vekselererforretningen og
fritaget for Kontrol. Først 1863, da Enken helt havde trukket sig ud
af Forretningen, og SIMONSEN den 21. August havde løst Borgerskab
som Vekselerer, blev han Eneejer, og Firmaets Navn blev forandret
til I. S. Hahns Enke. Forretningen, som havde Kontor Købmagergade
16 — den Gang Nr. 20 —, blev 1846 flyttet til Ejendommen ved Siden
af, dens nuværende Lokale i Nr. 14, den Gang Nr. 21, som ved Skøde
af 14. Juli 1851 blev købt af Kommandør Raasloffs Arvinger for
20,000 Rdl.
Hvorledes Samtiden saa paa ham, kan man faa at vide gennem
ERNST Brandes’ Artikel i Københavns Børstidende, som dog paa
nogle Punkter ikke er ganske korrekt. Han skriver: »Jacob Simonsen
var en Mand af den gamle Skole. En jødisk Købmand af den Type,
der kendtes i hine Tider, da Jøderne endnu ikke regnedes helt med og
heller ikke regnede sig selv rigtig med til Samfundet, hvori de levede.
Streng Overholdelse af det jødiske Ceremoniel og en vis Skyhed i
ethvert ikke forretningsmæssigt Samkvem med kristne Medborgere
var Særpræg for mange af hin Tids Jøder. Jacob Simonsen talte over
Disken Forretninger med sine kristne Bekendte, hjalp dem vel og for
retningsmæssigt med Raad og Daad — men de kom ham ikke nær
mere. Thi udover det rent forretningsmæssige havde han og de ikke
mange Berøringspunkter. Forretningen, Synagogen og Hjemmet, der
om kredsede hans Tanker — Politiken og de øvrige Interesser, der
optog hans Samtidige, laa ham fjernt.
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Simonsen holdt ogsaa sin Forretning i en vis gammeldags Skure.
Han udstyrede aldrig sit Kontor med nogensomhelst Luksus, han pas
sede helst selv hver en Enkelthed og overlod nødig nogen anden Af
gørelserne. Han arbejdede sig op til Rigdom, og det gik ham, som det
er gaaet mange andre af hans Samtidige, han nærede paa en Gang
Frygt for, at hans Rigdom ikke skulde være kendt og ikke give ham
og hans Firma Anseelse, og Lyst til at passere ubemærket, uden at
vække Misundelse eller blot Drøftelse. Han kunde med tilsyneladende
Alvor tale om de Udgifter, andre kunde overkomme, og om de For
retninger, andre kunde magte —; men optog man Ytringerne som
virkelig mente, kom der Ironi i hans Ord og hans Tonefald, og han
lod En mærke, at hans Beundring ikke stak dybt.
Vekselererforretningen har maaske mere end de fleste andre Køb
mandsvirksomheder Lighed med Videnskabsmandens Arbejde. Der skal
følges med i en utallig Mængde juridiske og økonomiske Forhold, og
Simonsen vidste hel Besked om sine Ting. Ingen af dem, der har gaaet
paa Børsen sammen med ham eller paa andre Maader været i For
retningsforbindelse med ham, nægtede hans Forretningsdygtighed Aner
kendelse«.
Til denne Karakteristik af Brandes maa dog tilføjes, at Jacob
Simonsen i Virkeligheden havde baade Interesse og Indsigt paa Omraader udenfor Forretningen. Redaktør MORITZ Nathansen omtalte
en Gang, hvorledes han var bleven forbavset, da han som Redaktions
sekretær ved »Berlingske Tidende« havde modtaget en Artikel af
Simonsen om »Samfundet til den danske Literaturs Fremme«. Blandt
de kristne Kunder var der en Del, som udenfor den egentlige Forret
ningstid opholdt sig i Forretningslokalet og drøftede de forskelligste
Anliggender med den indsigtsfulde Mand. De ældste af den nulevende
Generation mindes maaske endnu det saakaldte Krøhnckeske Projekt,
som i vore Dage er levet op i Fugleflugtlinjen over Femern. Den
svenskfødte Ingeniør Carlé, som virkede for dette Projekt, hørte bl. a.
til de stadigt besøgende, skønt der slet ikke kunde være Tale om, at
Projektet kunde financieres gennem Forretningen. Ogsaa politisk var
Simonsen stærkt interesseret og skrev Bladartikler baade om politiske
Forhold og økonomiske, de allerfleste dog anonymt.
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Ved en særlig Anledning, Genforeningen med Nordslesvig, har hans
yngste Søn nylig haft Lejlighed til at aflægge Vidnesbyrd om Faderens
varme Fædrelandskærlighed.
Udenfor Forretningslivets forgrenede Omraade fik Jacob Simonsen
ogsaa Tid til at virke indenfor den jødiske Menighed og dens huma
nitære og religiøse Institutioner, var ogsaa Medlem af Synagogens
Forstanderskab fra 1860 og af Menighedens Repræsentantskab fra 1869
til sin Død den 7. Juni 1880 (28. Sivan 5640).
Det var saare naturligt, at hans dybe Religiøsitet førte ham til sær
ligt at tage sig af Synagogens Anliggender.
Hans Hustru, ROSE Hahn, født 9. Januar 1826, virkede før sit Ægte
skab som Lærerinde, idet hun umiddelbart efter at hun havde forladt
Frk. Geislers Skole som Elev, vendte tilbage dertil som Lærerinde.
Senere fik hun Anvendelse for sine betydelige Kundskaber paa det
sproglige Omraade og sine pædagogiske Evner som Vejleder for sine
Børn, indtil hun kun 43 Aar gammel, den 18. Februar 1869 (7. Adar 5629)
bortkaldtes fra Ægtefælle og 5 Børn.
(7)

SAMUEL JACOB HAHN.
(d. 1705)

Familien Hahn stammer fra Frankfurt a. Main, hvor der i 1530 om
tales en Mand ved Navn Elchanan, forkortet Han, Søn af Uri, der
boede i Huset »zur roten Rose« hos sin Svigerfader Meyer Worms, med
hvis Datter Fogele (Vogel) han var gift. I Aaret 1541 byggede Sviger
faderen et Hus til ham ved Siden af sit eget, derind flyttede Elchanan
og kaldte det »zum Hahn«, sandsynligvis som Hentydning til sit eget
Navn. Senere, da der i Judengasse fandtes et Hus »zum goldenen Hahn«,
blev Skiltet forandret til »zum roten Hahn«, og der betaltes deraf 26
Gylden i Grundskat. Elchanan havde saavidt vides 5 Sønner, som
efterhaanden flyttede bort fra Fædrenehuset og antog forskellige Navne.
Abraham, den ældste, kaldt Grotwohl, boede i Moderens Stamhus
»zur roten Rose«. Han led Martyrdøden og kaldes paa Datterens Grav
sten »den Hellige«. David, der kaldtes Schwelm efter en By i Westfalen, hvor han i længere Tid havde opholdt sig, beboede senere det
fra Fædrenehuset udskilte Hus »zum Bisemknopf«. ISAC, som var den
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yngste, beboede fra 1567
Huset »zum roten Schild«
og blev Stamfader til den
bekendte og udbredte
Slægt Rothschild. Om
Sønnen Beifus vides in
tet, han levede endnu
1590. Sønnen MOSES an
tog Navnet Hahn, og det
var hans Slægt, der be
holdt og beboede Fædrehuset »zum rothen Hahn«
lige til Begyndelsen af
det 19de Aarhundrede.
Det var denne MOSES
Hahn, der blev Stamfader
til Slægten. En af hans
Efterkommere var den
berømte Rabbiner og For
fatter Joseph Hahn, Søn
af Seligman Hahn, der
døde i Frankfurt a. Main
1637. En anden af hans
Efterkommere var MOSES
Hahn i Frankfurt, der
blev gift med Freudlein
Bunems, Datter af Simon
Bunems, der var For
stander og Fortaler for
Menigheden i Prag og
Samuel Jacob Hahn, d. 1705
derfra 1662 blev kaldt
som Rabbiner til Mainz, hvor han blev i 6 Aar. Efter at have afslaaet
en Kaldelse til Rabbinerembedet i Worms, modtog han Stillingen i
Hanau, hvor han døde efter en velsignelsesrig Virksomhed den 23. Fe
bruar 1677. Hans Hustru Edel, Datter af MOSES Ulmo-Augsburg fra
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Augsburg, døde nogle faa Aar senere. — MOSES Hahn II blev Fader til
Jacob Hahn, der var ansat ved Menigheden i Frankfurt a. Main som
Sekretær, Menighedens betroede Mand, som han kaldes paa Gravstenen.
I sin Helhed lyder Indskriften: »Herunder hviler den højtbedagede
Menighedens betroede Mand Jacob Hahn, zum roten Hahn. Dette Minde
har jeg sat som Erindring om den fremragende Mand, der var betroet
af Menigheden og granskede i den hellige Lære Dag og Nat. Herre
Jacob, Søn af afdøde Herre Moses, døde og blev begravet Søndag den
24. Teves 5463 (12. Januar 1703)«. Sin Hustru,
VOGEL, havde han allerede mistet den 10. Ok
tober 1678. Som det synes, blev han gift anden ws titt? *5 lyp pS?2
Gang med ROSLIN Cohen, der overlevede ham
lun
aaoi
og døde 2. November 1705.
jwih piwi aipr?
Jacob Hahns Søn af første Ægteskab med
røf
Vogel, Samuel Sanwil Hahn, var som ungt
Menneske taget til Altona for at søge at bane
sig en Vej som Handelsmand. Han var næppe
p<Ti aps’
forsynet med store Midler, da han kom til Altona.
Familien i Frankfurt hørte nok til de mest an
sete, men ikke til de mest bemidlede, og Faderen,
som var Embedsmand, hørte sikkert til de mindst
peb iwr» pwn S S
velhavende. Men Sanwil bragte med sig en god
• * • • •
jødisk Opdragelse og en ærlig Vilje til at arbejde
T! * J? JTl
sig frem, saaledes at han forstod hurtigt at skabe Gengivelse af Indskriften
sig et godt Navn i den fremmede By. Det lyk paa Samuel Jacob Hahns
Gravsten
kedes ham at faa Adgang til ansete Familier i
Menigheden, og han blev 1679 gift med en Datter af den meget lærde Forstander Seligman Norden, der vel ikke var formuende, men allerede
i en Aarrække havde staaet i Spidsen for Menigheden. Som Medgift
fik han af Svigerfaderen bl. a. 2 Pladser i Synagogen til Ejendom. Sanwil
Hahn ernærede sig ærligt, men beskedent og kom ikke til at erhverve
sig nogen Formue. De mindre Beløb, han skulde betale i Skat til
Menigheden, ca. 30—35 M. om Aaret, blev ikke betalt præcist; men
efterhaanden som han tjente noget mere, end der behøvedes til Husets
nødvendigste Udgifter, ydede han Afdrag. Han døde den 21. Oktober
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1705 — da var der en Restance til Menigheden af 62 M. 8 Sk., som
blev debiteret Enken. — Hans Gravsten findes vel bevaret paa Kirkegaarden i Altona og har saalydende Indskrift: »Samuel drog op mod
det Høje, der fandt han
sin endelige Hvile, thi der
var hans Bolig. Efter
Vandringen her paa Jor
den vendte han tilbage
til de høje Steder, hvor
Sjælen har sit Hjemsted.
Den værdige Herre Moses
Samuel Sanwil, Søn af
den velbyrdige Herre
Jacob Hahn, Sekretær
ved den hellige Menighed
Frankfurt a. Main, døde
Onsdag den 3. Cheschvan
5466. Gid hans Sjæl maa
blive optaget i de levendes
Kres«.
Hans Enke, Freidel,
maa have været en for
retningsdygtig Kvinde;
hun har efter Mandens
Død ernæret sig og sine
Børn ved Handelen, men
har dog haft nogen Hjælp
af sin ældste Søn Moses
og sin Broder Joseph
Norden. To Aar efter
Freidel Hahn, f. Norden, d. 1730
Mandens Død blev hun
gift for anden Gang med Wolf Stade, om hvem der ikke vides noget
nærmere. Muligvis var han Broder til Gluckel Hameln, og han
blev saa gift med Sanwils Enke efter i 1705 at have mistet sin første
Hustru, Edel, f. Lichtenstadt. Wolf Stade blev 1708 valgt til en
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af Menighedens Kasserere, han maa have været af anset Slægt og
haft Formue; men ikke destomindre maa baade Stedsønnen MOSES
Hahn og Freidel betale hans Skatteafdrag. Da han 1711 flyttede til
Hamburg, blev der en
Gæld af næsten 300
Mark tilbage i Altona,
som Forstanderen i
Hamburg blev anmo
det om at inddrive.
Sandsynligvis har han
lidt Tab ved den store
Ildebrand i Altona i
November 1711.
Freidel døde 13. Ja
nuar 1730. Indskriften
paa Gravstenen kalder
hende kun Sanwil
Hahns Enke og om
taler ikke hendes Ægte
skab med Stade. Den
lyder i sin Helhed:
»Herunder hviler den
dygtige Kvinde, som
med Held drev sin
Handel og fra det fjerne
skaffede sit Brød. Her
rens Bud vogtede hun
omhyggeligt og opdrog
sine Børn til Gransk
ning og Gudsfrygt. Fru
Elias David Cohen, d. 1653
Freidel, Datter af Me
nighedens Leder og Forstander, den højlærde Seligman Norden, og
Herre Sanwil Hahns Hustru, døde og blev begravet Fredag den
24. Teves i Aaret 5490. Gid hendes Sjæl maa blive optaget i de
levendes Kres«.
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Ved sit Giftermaal med Seligman Nordens Datter kom Samuel
Hahn ind i en af de mest ansete Familier i Hamburg-Altona og i
nært Slægtskab med Glückel Hameln. Seligman Norden var to
Gange gift, først med
SchOnche Cohen, der
døde 1676, anden Gang
med Freude GoldSCHMIDT, en Søster til
Meyer Goldschmidt i
København. FreideL
Nordens Moder var en
Datter af Elias Cohen
og Hustru Ulk, født
Ellrich, der var Moster
til Gluckel. Om denne
Tantes Skæbne fortæller
Gluckel, hvorledes hun
var født i stor Rigdom
i Detmold, udvandret til
Altona, og ved Faderens
Død, under Pesten 1638,
havde mistet alt, hvad
der var tilbage, og levet
i stor Nød med sin Mo
der og Søster, men senere
efter sit Giftermaal med
Elias Cohen var kom
men til Velstand igen.
Gluckel skriver: »Da
min Bedstefader, Nathan
Ulk Cohen f. Nathan, d. 1692
fra Ellrich, blev fordrevet (fra Detmold), tog han til Altona i Huset hos Löb Hildes
heim, Nathan Spaniers Svigersøn. Han medbragte stor Rigdom,
hele Kasser fulde af gyldne Kæder og forskellige Smykker, store Poser
fulde af Perler, en Rigdom, der ikke fandtes Mage til i hundrede Miles
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Omkres. Det holdt dog ikke længe; der kom Pest, og min Bedstefader
med flere af Børnene døde. Min Bedstemoder, der blev tilbage med to
unge Døtre, forlod sin pestbefængte Lejlighed uden at medtage det
mindste og drog omkring i stor Elendighed, fandt ofte kun Natteleje
paa et Stengulv. Hun havde ogsaa en gift Datter og en gift Søn, men
disSe kunde ikke hjælpe hende, Sønnen døde nemlig paa samme Tid
sammen med Hustru og Barn. Efter at Epidemien var taget af, søgte
min Bedstemoder tilbage til sit Hus, hvor hun vilde rense og lufte ud,
men fandt intet af sine bedste Ting. Naboerne havde brudt selv Bræd
derne af Gulvet og tømt Lejligheden for alle de bedre Sager. Der var
næsten intet tilbage til hende og hendes to uforsørgede Døtre. Min
Bedstemoder havde endnu nogle Panter — som andre vel har laant
paa — tilbage; dem solgte hun og ernærede sig derved. Efterhaanden
havde hun skrabet saa meget sammen, at hun blev sat i Stand til at bort
gifte sin Datter Ulk. Det var med Elias Cohen, Søn af Rabbineren i
Friesland, senere i Altona, David Cohen, der gav Sønnen 500 Rdl. til
at sætte Bo med. Elias Cohen blev hurtig en meget rig Mand, alt lyk
kedes for ham, men han døde i en ung Alder, blev ikke engang 40 Aar
gammel«. Han døde 21. Maj 1653 og blev begravet i Altona. Han efterlod
sig 3 Sønner og 2 Døtre, den ene af dem var Freidel, der blev gift
med Seligman Norden. Hans Gravsten har den korte Meddelelse:
»Herunder hviler den brave og ærlige Mand, Menighedens Forstander og
Leder, den højlærde Elija, Søn af den højlærde Rabbiner David Cohen,
— gid han maa leve længe —. Han blev begravet Onsdag den 24. Ijar
5413«. Ulk overlevede sin Mand næsten 40 Aar og døde 2. Maj 1692.
Samuel Hahn havde saavidt vides følgende Børn: Datteren Lea
Vogel, som var gift med ISAC Bergel og døde i ung Alder 1726, og
Sønnerne Seligman, Naphtali Herz, Simon og Moses.
(g)

MOSES SAMUEL HAHN
(1680—1760)

blev født c. 1680 i Altona og tilbragte sin Ungdom i Fædrenehjemmet,
hvor han nød den for Jøderne paa den Tid vanlige Uddannelse. Dog
blev han tidlig sat til Handelen og maatte hjælpe med til Hjemmets
Behov, særlig efter Faderens Død i 1705. Da han var 30 Aar gammel,
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etablerede han sig i Hamburg og blev samtidig gift med en Datter af
den da afdøde Landrabbiner i Hannover Joseph Sussel Cohen. I
Medgift fik han det for Datidens Forhold ikke ubetydelige Beløb
1700 Rdl., hvoraf han skulde betale i Skat til Menigheden 8'/2 Rdl. Af
de Skatter til Menigheden, som blev paalignet ham, kan man slutte
sig til, at han efterhaanden
arbejdede sig op: i 1712
betaler han 25 Mk. 1722
er han allerede sat til 64 Mk.
I Slutningen af 1718 var
han flyttet til Altona, hvor
han i Fremtiden blev
boende. Opgangen i hans
pekuniære Forhold blev
dog standset omkring 1730,
han var paa den Tid alle
rede sat op til 100 Mk.
aarlig,— men 1748 er han
igen nede paa 45 —, og de
sidste ti Aar af hans Liv
maa det være gaaet helt
tilbage for ham. Han har
altid været den mest
præcise til at betale. De
fleste andre af de under
søgte Konti udviser, at Be
talingen ydedes ganske
ubestemt, afdragsvis, og at
Moses Samuel Hahn, d. 1760
der altid maatte overføres
større eller mindre Restancer til næste Protokol. Moses Hahn der
imod betalte i Tiden 1711—1746 alle sine Skatter aldeles præcist, uden
at have Restancer. Muligvis har det ogsaa forekommet Kassereren at
være et saa enestaaende Fænomen, at MOSES Hahns Konto ved Af
slutning af Protokollen 1724—30 havde ens Beløb paa Debet- og Kredit
siden, saa at han derfor har følt sig foranlediget til at tilføje: »skylder
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intet til Kislev 5491«. — Men de sidste 14 Aar af hans Liv var vistnok
fulde af økonomiske Vanskeligheder. Fra Tid til anden var der nogen
Opgang, men i det hele maa det dog betragtes som Liv i smaa Kaar.
Han døde 10. Maj 1760 uden at have betalt sin Gæld til Menigheden;
ved Slutningen af Aaret var der i alt en Gæld af 165 Mk. tilbage.
Dette Beløb kom dog ind
ved Salget af hans Kirke
pladser, som Sønnen Sa
muel havde overtaget og
betalt netop saa meget
for, som Faderen stod i
Restance med. Derimod
var Enken, som over
levede sin Mand i 10 Aar,
og hvem der ligeledes
blev paalignet en aarlig
Skat af 36 Mk., ikke i
Stand til at betale den.
Mandens Gravsten har
følgende korte Indskrift:
»Herunder hviler den
alderstegne velbyrdige
Herre Moses, Søn af
Herre Samuel Sanwil
Hahn, som døde Aftenen
til Lørdag den 24. Ijar
og blev begravet Søndag
den 25. i Aaret 5520. —
Freudche Hahn, f. Cohen, d. 1769
Gid hans Sjæl maa blive
optaget i de levendes Kres«. — Hans Hustru døde 21. November 1769.
Gravstenen over hendes Grav priser hendes Dyder i høje Toner: »Her
under hviler den udmærkede højtbedagede Kvinde, som opnaaede en
Alder af 80 Aar og bevarede sin klare og gode Forstand til det sidste.
Hun var lige prægtig som Hustru for sin Mand og som Moder for
sine Børn. Hun var klog og forstandig, beskeden i sin Færd, retskaffen
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og redelig, velanset for sit gode Navn i alle Krese, Freudche, den
afdøde Moses Hahns Hustru og Datter af den berømte højlærde Rab
biner, Herre Joseph Cohen — den frommes Minde er til Velsignelse —,
Overrabbiner over det Hannoveranske Land. Hun døde og blev begravet,
efterladende et godt Navn, Tirsdag den 21. Marcheschvan 5530«.
De efterlod sig flere Børn. Den mest bekendte var Under-Rabbiner
i Hamburg-Altona, JOSEPH Hahn, som var berømt for sin store Viden
— Overrabbineren kaldte ham: mit Bogskab — og sin store Beskedenhed.
Efter eget Ønske fik han paa sin Grav den mindste Mindesten, som
findes paa den store Kirkegaard i Altona. Den anden Søn var Samuel
Sanwil Hahn, som nærmere vil blive omtalt.

0)

JOSEPH SUSSEL COHEN.
(d. 1703)

Moses Hahns Hustru Freudche Cohen hørte ligesom Moses’
Moder til en kendt jødisk Patricierslægt og stod ogsaa i Slægtskabs
forhold til GLUCKEL Hameln, dog ikke paa hendes, men paa
Mandens, Chajim Hamelns, Side. Hun var nemlig Datter af Rabbiner
Joseph SOssel Cohen, der var gift med Gella Trep fra Osterode
a. Harz, og Gella Treps Moder var en Søsterdatter af Chajim
Hameln.
Joseph Sussel var født i Frankfurt a. Main, levede senere i Fulda,
hvorfra han sammen med de andre Jøder fordreves i 1671, og der
efter bosat i Osterode a. Harz. Der blev han gift med en Datter af
Lazarus Herz, kaldt Trep, og hans Hustru Zippora, født Gans, og
valgt til Stedets Rabbiner. Da Jøderne i Hannover 1687 som Følge af
den hannoveranske Kammeragent Leffmann Behrens’ Ansøgning fik
Tilladelse til at ansætte en selvstændig Landrabbiner, valgte Leffmann
Rabbineren i Osterode, Joseph Sussel, som var gift med hans Sted
datters Datter. Han døde efter 16 Aars Virksomhed som Landrabbiner
den 20. November 1703 og blev begravet i Osterode. Erindringsbogen i
Hannover roser hans store Lærdom, Beskedenhed og Fromhed, hans
Granskerflid og Uegennyttighed, hans velsignelsesrige Virken i Me
nighed og Skole, og omtaler ham som en Mand, der besad alle gode
Egenskaber. Hans Enke Gella døde 5 Aar senere, den 8. Maj 1709.
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Hun bliver ligeledes mindet i Erindringsbogen og rost for Fromhed,
Godhed mod fattige, som den, der med glad Sind gav til de trængende,
der henvendte sig til hende. Hun havde stadig fattige Lærde ved sit
Bord, og opdrog sine Børn til Granskning i den hellige Lære,, selv i
sin Enkestand sørgede hun for, at hendes Hus blev Hjemsted for
Forskning. Hun blev ligeledes begravet i Osterode.

do)

JOSEPH GOLDSCHMIDT (HAMELN)
(1597—1677)

var bosat i Hameln og levede senere i Hildesheim og Hannover, hvor
han indtog en meget anset Stilling. Hans Svigerdatter, GLÜCKEL, indfører
ham i sine Memoirer med at fortælle, hvorledes det lykkedes ham at
stemme hendes Moders Sind mildere, da hun følte sig fornærmet over, at
Joseph Hameln kun sendte nogle Bøndervogne efter Bruden og Bryl
lupsgæsterne, der var forsamlet i Hannover og skulde til det nærliggende
Hameln, for at fejre GlüCKELS Bryllup med Chajim. Han fortalte
nemlig om sit eget Bryllup: »Min Fader hed Samuel STUTTGART
og var Forstander for alle de jødiske Menigheder i Kurhessen, og jeg
skulde giftes med min Freudchen, Nathan Spaniers Datter. Som Med
gift fik jeg 2000 Rdl. og min Fader havde lovet mig 1500 Rdl. Paa
den Tid var det en stor Medgift. Da jeg skulde rejse til Brylluppet,
lejede min Fader et Bud, som man kaldte »Fisken«, og paa hans Pukkel
læssede min Fader Medgiften, for at han skulde bære den til Stadt
hagen. Der boede nemlig min Svigerfader. Jeg, Brudgommen, sammen
med »Fisken« spadserede saa paa vore Ben til Stadthagen. Da vi saa
var i Byens Nærhed, rygtedes det, at Brudgommen var i Anmarsch,
og min Svoger, LÖB Hildesheim, som netop var i Byen, kom med et
helt Selskab ridende paa Hesteryg for at modtage Brudgommen paa
en festlig Maade. Da han naaede os og opdagede, at jeg kom gaaende
sammen med »Fisken«, red han hurtigt tilbage for at fortælle: Brud
gommen kommer ridende paa en Fisk«. Fortællingen gjorde sin Virk
ning, og al Misstemning var forsvunden.
I Hameln var han allerede 1639 velstaaende. Da var det, at Borgerne
klagede til Raadet over de 2 Jødefamilier, som boede i Byen, og ønskede
dem udvist. De anførte i deres Klage, »at Jøderne udfoldede en Pragt, som
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man næsten ikke kan beskrive«. Oprindelig stammede Familien vistnok
fra Frankfurt a. Main, hvorfra alle Jøder blev udvist 1614, og derfra
tog den til Hameln. Faderen, Baruch Daniel Samuel Stuckert, har
sikkert ogsaa boet i Stuttgart, hvorfra Navnet Stuckert stammede,
senere boede han i Witzenhausen og var Forstander for alle Jøder i
Kurhessen. JOSEPH boede i mange Aar i Hameln; først da Rygtet om
Messias’ Komme havde bragt Røre i alle jødiske Lejre — selv meget
lærde og alvorlig tænkende Mænd troede paa Sabbatai Zewi —, brød
Joseph op og flyttede til Hildesheim, hvor han mente sig mere sikret
mod at blive glemt, naar alle de andre nu snart skulde drage til Jerusalem.
Gluckel fortæller derom følgende: »Min Svigerfader, som dengang
endnu boede i Hameln, flyttede derfra, lod Hus, Gaard og alle de
gode Møbler, som fandtes der, blive tilbage og tog til Hildesheim.
Derfra sendte han til os i Hamburg 2 Tønder fulde af Linned og alle
Slags holdbare Madvarer, som Ærter, Bønner, røget Kød og lignende.
Thi den rare gamle Mand troede, at man nu uden videre Vanskelighed
kunde rejse fra Hamburg til det hellige Land. Disse Ting stod hos os
i over et Aar, da blev mine Svigerforældre bange for, at Madvarerne
skulde fordærves og ogsaa ødelægge Tøjet, som var i Tønderne, og
bad os om at aabne Tønderne, som dog endnu blev staaende hos os
i tre Aar«. Hun slutter Fortællingen med at sige: »min Svigerfader
troede stadig, at disse Genstande skulde bruges til Rejsen«. I Hildes
heim blev Joseph Hameln boende i 4—5 Aar, han var med til at stifte
det hellige Broderskab og er, i 1668, den første, der underskriver Sel
skabets Love. Tilsidst blev det ham dog for kostbart at blive i Hildes
heim. Gluckel mener, at han spiste 10,000 Rdl. op i den korte Tid,
han boede der, og han ejede kun 20,000 —; saa flyttede han til Sviger
sønnen i Hannover, Hof- og Kammeragent Leffmann Behrens, i hvis
Hus han tog Bolig. Ogsaa der, hvor han jo var godt kendt, blev han
en anset Mand, tog ivrig Del i Menighedens Styrelse, blev dens For
stander og udviste stor Godgørenhed. Gluckel besøgte ham der
sammen med sin Mand og omtaler ham med stor Beundring: »Da han
flk at vide, at vi nærmede os Byen, kom han os i Møde, han saa ud
som en Engel, som Profeten Elias, som han kom gaaende med sin
Stok i Haanden, med snehvidt Skæg, der naaede ham til Bæltestedet,
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og helt ungdommelig af Udseende. Hvis man ønskede at male en smuk
gammel Mand, kunde man ikke finde nogen smukkere Mand, end
han var«.
Han døde i Hannover 80 Aar gammel den 30. Januar 1677. Erindrings
bogen i Hannover sætter ham et smukt Minde: »Mindes bør den
fromme, beskedne, højtansete Olding, Overhoved for sine Trosfæller,
den højlærde Joseph, Søn af Baruch Daniel Samuel af Levi Stamme.
Han var lige hengiven til Granskning i den hellige Lære, til Guds
dyrkelse og til at øve Velgørenhed. Han var en af de største Velgørere,
og hans Navn kendt Verden over. Hans Hus stod altid aabent for
Lærde, for Lærere og Elever, for fattige og rige. Han opdrog sine
Børn i Gudsfrygt, gav rigelige Gaver til Brudeudstyr, sendte hvert Aar
rige Gaver til de fattige i det hellige Land og opdrog sine Børn til at
følge Eksemplet og øve Godgørenhed. Det er umuligt at beskrive alle
de gode Egenskaber, han var i Besiddelse af, og som han virkede med
lige fra Ungdommen af til Afslutningen af sit 8o-aarige Liv. Han døde
Lørdag Eftermiddag den 27. Schvat og begravedes Søndag den 28. i
Aaret 5437. Han var kendt under Navnet Joseph Hamel«.
Hans Gravsten har den korte fyndige Indskrift: »Herunder hviler
Fyrsten, Overhovedet, den velædle, beskedne, fromme og højlærde
Joseph Hamel af Levi Stamme, — den frommes Minde være til Vel
signelse —, som blev kaldt op til det Høje Lørdag den 27. Schvat
5437 her i Hannover«.
Joseph Hameln var gift med Freude, Datter af Forstander
Nathan Spanier, hun var født 1599, vistnok i Stadthagen, og døde
25. September 1681 i Hannover. Hendes Gravsten har følgende Ind
skrift: »Herunder hviler den brave, fornemme og fromme Kvinde, Fru
Freude, den fromme, højlærde Joseph Hamel af Levi Stammes Hustru.
Hun døde Mandag den 13. Tischri 5442. Gid hendes Sjæl maa blive
optaget i de levendes Kres«.
Af Joseph Hameln og Freudes 9 Børn var den yngste Chajim,
som blev gift med den berømte GLUCKEL, og den tredieældste Datteren
Jente, som maa være født ca. 1628 i Hameln og ca. 1644 blev gift
med Salomon Gans fra Minden. Forlovelsen var blevet aftalt mellem
Forældrene, Joseph Hameln ogSussMAN Gans, som dengang var bosat
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i Hameln, hvor han bl. a. drev Tobakshandel. Børnene var endnu
meget unge og kendte intet til Forældrenes Planer. Salomon blev
sendt til Polen, hvor han skulde studere Talmud. Sussman var nemlig
bleven ked af Aftalen — han regnedes for en Mand paa 10,000 Rdl.,
skriver GLÜCKEL —, men Joseph Hameln ønskede, at det givne Ord
skulde holdes. Kort Tid efter døde Sussman, og Enken forstod ikke
at holde paa Formuen, særlig ikke efter at hun var bleven gift igen.
Da Salomon efter nogle Aars Forløb kom tilbage fra Polen, fandt
han helt forandrede Forhold. Efter nogen Modstand fra Joseph
Hamelns Side blev Brylluppet alligevel fejret i Overensstemmelse med
den gamle Aftale, og det unge Par blev boende i Minden. Som Følge
af en meget langvarig Proces, Salomon Gans førte med Stedfaderen,
som han beskyldte for at have tilegnet sig den Salomon tilkommende
Arv efter Faderen, tabte han hele sin Formue. Glöckel skriver derom:
»20 Ark Papir vilde ikke være tilstrækkeligt til at beskrive alt, hvad
der gik for sig«. Svigerfaderen sendte derefter Salomon bort fra Minden,
han bosatte sig i Hannover, hvor han i Begyndelsen blev støttet af
Svigerfaderen, men efter nogen Tids Forløb forstod han at arbejde sig
op og blev igen en velhavende Mand. Dog varede Lykken ikke længe,
han døde i en ung Alder den 6. April 1654 og efterlod sig 6 Børn.
Jente Goldschmidt blev efter nogle Aars Enkestand gift anden
Gang med den bekendte Hof- og Kammeragent Leffmann Behrens
i Hannover og blev Stammoder til en ogsaa her i Landet udbredt Slægt.
Hun døde i Hannover den 25. Juli 1695.
Af Jentes Børn af første Ægteskab var den ene Datteren Gella,
som senere blev gift med Gottschalk Düsseldorf og Stammoder
bl. a. til Heinrich Heine. Den anden af Døtrene var Zippora, som
blev gift med føromtalte Lazarus Herz (Trep) og igennem deres
Datter Gella blev Bedstemoder til Moses Hahns Hustru Freudche.

UD

NATHAN SPANIER.
(c. 1575—1646)

Nathan Moses Spanier boede i Stadthagen, som det ogsaa fremgaar af den ovenfor meddelte Beretning af GLÜCKEL. Hans Afstamning
kendes ikke, han omtales første Gang 3. Januar 1615, da han slutter
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Kontrakt med Byraadet i Stadthagen om at leje — saalænge han har
Tilladelse til at blive boende i Byen — et Beboelseshus i Echterngade,
som Byen havde købt af JOST Anhagen von Wiedensahl, for en
aarlig Husleje af 32 Groschen samt 12 Groschen i »Vorschoss«. Han
maatte deponere 300 Rdl. som Sikkerhed. Han maa have været en
meget velstaaende Mand, da han kunde give sin Datter 2,000 Rdl. i
Medgift. Omkring Aaret 1640 er han flyttet til Altona, hvor han tog
Del i Menighedens Ledelse. Han døde i Altona den 12. November 1646.
Indskriften paa hans Gravsten kan kun delvis tydes: »Herunder hviler
den værdige Nathan, Søn af Moses Spanier, Leder og Forstander . . . .
Schauenburgske Lande .... 4. Kislev 5407«. Af en Datters, Ester
Hildesheims, Gravsten fremgaar det aldeles tydeligt, at han var valgt
til Forstander for Jøderne i de Schauenburgske Lande. Det maa have
været før 1640, før Altona efter Ernst Schauenburgs Død var gaaet
over i den danske Krones Besiddelse.
Om hans Hustru vides intet.
(12)

SAMUEL MOSES HAHN.
(c. 1713—1790)

En af føromtalte MOSES Hahns Sønner var Samuel Moses Hahn.
Han var født c. 1713 i Hamburg og blev oplært ved Handelen. Da han
var c. 25 Aar gammel, blev han gift i Altona, hvor han ogsaa eta
blerede sig. Hans Forretninger laa dog hovedsagelig i Hamburg, hvortil
han ogsaa efter kort Tids Forløb flyttede. Det var i 1741, men han
fik ikke megen Fornøjelse deraf, efter 4 Aars Forløb fandt han sin
Fordel i at flytte tilbage til Altona. De smaa Beløb, som han skulde
betale i Skat til Menigheden i Hamburg, kunde han ikke betale regel
mæssigt og blev i Restance med 94 Mark. I Altona gik det ikke meget
bedre, og han forsøgte igen sin Lykke i Hamburg. Nu begyndte det
at gaa bedre; det var Krigstid, der skulde skaffes mange Slags Varer,
og dertil var Hamburg bedre egnet end Altona. Forretningen blev ført
i større Stil, han kunde ogsaa betale højere Skatter, men Virkningerne
af 7-Aars Krigen udeblev heller ikke for hans Vedkommende: den
18. November 1769 blev han erklæret konkurs. Han har nok ventet
for længe dermed, haabet at kunne klare Vanskelighederne, og der
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var næsten intet til Dækning. Gælden var paa 17,998 M. Kur. Da Boet
blev sluttet efter godt i1/« Aars Forløb, var der kun noget over 4 °/o
til Kreditorerne, og han blev 19. Juli 1771 af Senatet dømt til i 4 Aar
at hensættes i Gældsfængslet »Winser-Baum«. Den danske Gesandt
Grev SCHIMMELMANN
gjorde Forsøg paa at
faa ham fri, men for
gæves. Dog blev han
som Følge af en An
søgning, Sønnen Jacob
Samuel Hahn ind
sendte, men som destoværre ikke er bevaret,
ved Senatsbeslutning af
1. November 1771 løs
ladt af Arresten »von
dem Baum ex arresto
zu dimittiren«, som det
hedder. Det gik lang
somt med at arbejde
sig op igen, men det
lykkedes ham dog, om
end først efter 15 Aars
Forløb, og han var da
en gammel Mand. Hans
Skatter til Menigheden
blev større; selv om
man vil lægge en Del
Samuel Moses Hahn, d. 1790
af Skylden derfor paa
Menigheden, saa var det dog hans forbedrede Omstændigheder, der
gjorde det muligt for ham at afbetale paa Restancerne. Medens han
slet intet betalte i Aarene 1770—75 og kun meget lidt de efterfølgende
Aar, begyndte han i 1785 at betale større Afdrag: i 1783 100 Mk., 1787
allerede 150 Mk. og et lignende Beløb i 1789. Saa døde han den
10. Marts 1790, og da var der endnu en Restance paa 300 Mk., som
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dog betaltes efter hans Død. Sønnen Jernhård indbetalte af Boets
Midler 220 Mk., Resten fordelte Børnene mellem sig. Sønnerne Bern
hard, Jacob og Selig betalte 22 Mk. 6 Sk. hver, Svigersønnen Joseph
Halberstadt og et
Barnebarn 11 Mk. 3 Sk.
hver.
Han blev begravet i
Altona, hvor Gravste
nen endnu er bevaret.
Indskriften roser hans
Fromhed og Redelig
hed i Handel og Vandel.
Efter hans Død blev
Boet forseglet af den
jødiske
Menigheds
Skifteforvaltere, og af
den Omstændighed, at
Menigheden saa sig for
anlediget at udnævne
Formyndere for en
umyndig Datterdatter,
Fradche Abraham i
Glückstadt, kan man
slutte, at der var noget
for Arvingerne at dele
i Boet. Dette Barn døde
imidlertid under Skif
tet, saaledes at de øv
rige, myndige Arvinger
kunde overtage Boet,
Brendel Hahn, d. 1807
og man kan derfor
ikke igennem Skifterettens Protokoller faa Oplysning om Boets Stand.
Ved Forseglingen blev der til Enkens private Brug udleveret følgende
Genstande: 7 Chemiser, 4 Lagner, 2 Servietter, 2 Dynebetræk, 2 Nat
huer, 4 Pudevaar og nogle mindre Brugsgenstande.
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Enken Brendel, hvis Familie ikke kendes, døde 3. Juni 1807 og blev
begravet ved Siden af sin Mand paa Kirkegaarden i Altona. Indskriften
paa Gravstenen over hendes Grav siger kun: »Herunder hviler den
brave Kvinde Brendel, den velbyrdige Herre Sanwil Hahns Hustru,
som døde Onsdag den 26. og blev begravet Torsdag den 27. Ijar 5567.
Gid hendes Sjæl maa blive optaget i de levendes Kres«.
Foruden de nævnte 3 Sønner og 2 Døtre havde Samuel og Brendel
Hahn endnu en Søn, Moses Joseph, som døde i ung Alder i Aaret
1780.
(13)

SELIG SAMUEL HAHN
(1750—1807)

blev født i Altona c. 1750, men i hans unge Alder var Forældrene
flyttet til Hamburg, og her blev han opdraget efter gammel jødisk
Skik med grundig Undervisning i Hebraisk og Talmud. Sikkert har
han nydt godt af sin Farbroders, Rabbiner Joseph Hahns, store Lær
dom. Men han gik Handelsvejen og etablerede sig i Hamburg som
Manufakturhandler. Den 26. Maj 1779 blev han gift med ROSA Heilbuth, Datter af Joseph Moses Heilbuth og Hustru Golde, f. Cohen
(Schiesser). Han boede da paa Neuer Steinweg, og Brylluppet stod
»in der zweiten Elbstrasse im Scheuermacher-Krug«. Igennem sit
Ægteskab kom han i Slægt med de mest ansete Familier i Hamburg.
En af hans Hustrus Søstre var gift med Simon Samuel Warburg i
dennes tredje Ægteskab, en anden med Heyman Abraham Jonas,
hvis Firma H. A. Jonas Söhne endnu bestaar. Selig Hahn aabnede
en Butik i Peterstrasse og forstod at føre sin Forretning jævnt og roligt
fremad. Han betalte i Skat til Menigheden først 50 Mark aarlig, senere
noget mere, tilsidst 90 Mark, men naaede dog ikke at skabe sig nogen
Velstand. Tværtimod. Efter 15 Aars Virksomhed maatte han standse
sine Betalinger, og den 23. Juli 1794 blev han erklæret konkurs. Hele
Gælden var dog ikke mere end 5230 Mark Kur. Ved Boets Opgørelse
viste det sig, at der kunde betales 41 % til Kreditorer med priviligerede
Fordringer og 30 8å og 20 % til de øvrige. Det lader ikke til, at han
har mistet noget af sin Anseelse indenfor Menigheden, han var stadig
Medlem af det eksklusive »Hellige Selskab« og blev endog sat i Stand
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til at fortsætte sin Forretning til sin Død i Aaret 1807. Endnu 3 Uger før
han døde, havde han en Proces ved den jødiske Domstol i Altona, hvor
han stævnede en Fabrikant, der havde leveret ham 119 Stk. Kattun,
som Hahn paastod var mangelfulde baade i Maal og Kvalitet. Da var
han dog allerede syg og lod møde for sig. Han døde den 30. September
1807 og blev begravet i Altona ved Siden af Hustruen, der var død 4
Aar i Forvejen, den 23. September 1803. Deres Gravstene findes ikke,
de maa være gaaet tabt efter 1874, da Kirkegaardsbogen blev anlagt
med en Fortegnelse over Gravene (Gravstene), i hvilken begge findes
anført henholdsvis under Nr. 5412 og 5413. Den gamle Begravelses
protokol i Altona, som blev ført af Forstanderen for Begravelsessel
skabet, har følgende Indførsel: »Aar 5564. Hamburg, Fredag den
7. Tischri døde og begravedes Fru Sara Rosche, den velbyrdige Herre
Joseph Heilbuths Datter, og ligger ved Siden af . . .«. »Aar 5567. Ham
burg, Onsdag den 27. Elul døde et Medlem af det hellige Selskab, den
velbyrdige Herre Selig, Søn af Herr Sanwil Hahn, og blev begravet
Dagen derpaa den 28. Elul. Han ligger ved Siden af sin afdøde Hustru«.
I Altona-Menighedens Formynder-Protokol findes om Boets Be
handling følgende Meddelelse: »Selig, Søn af Sanwil Hahn, døde Onsdag,
den 27. Elul 5567 og har efterladt sig en Datter, gift med Simon Neukirch, og en Søn, Isac, der endnu ikke har fyldt 20 Aar. Der blev
derfor af Menigheden udnævnt følgende to Formyndere: Levin, Søn
af Jacob Rothschild, og Rabbi Raphael Arje, Søn af den højlærde
Mendel Frankfurter«. Den sidstnævnte var Fader til den berømte Rab
biner Samson Raphael Hirsch i Frankfurt a. M. og nedstammede
ligesom Hahn fra Seligman Norden.
Foruden de ovenfor nævnte 2 Børn, Sara Neukirch, som senere
med Ægtefællen og deres 3 Børn flyttede til København, og ISAC
Selig Hahn, var der i Ægteskabet født 3 Sønner, der alle døde som
ganske smaa: Moses, født 1. Oktober 1781, Berend, født 8. November
1784 og Heyman, født 2. Marts 1786. Den yngste af Børnene var den
førnævnte Isac, der ifølge Fødselsprotokollen blev født 23. Elul 5548
eller 25. September 1788.
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(14)

ISAAC SELIG HAHN
(1788—1842)

var Søn af (Aron) Selig Samuel Hahn og Hustru Rosa, født HeilBUTH, og født den 25. September 1788 i Hamburg. Han har sikkert
efter Datidens Forhold nydt en udmærket Opdragelse, og udrustet
med gode Kundskaber blev han ansat i Samuel Henriques’ Forret
ning i Hamburg som Kontorist. Da
Forretningen var bleven opløst, og
Samuel Henriques 1810 vendte til
bage til sin Fødeby, tog han Hahn
med sig, og her blev denne Kon
torbetjent hos sin tidligere Chefs
Broder, Grosserer Ruben Hen
riques jun. Da Politimesterens Op
holdstilladelse paa 4 Uger var ud
løben, og Hahn blev opfordret til
at rejse, svarede han meget selv
bevidst: »Han ønsker at forblive her
hos Henriques og agter nærmere
at indgive Ansøgning derom, saafremt han maatte finde sig tilfreds
der«. Med Henriques’ gode Anbe
faling i Hænde fik han med stor
Lethed den ønskede Tilladelse. Han
boede først i Lille Kongensgade, saa
i Kronprinsensgade, og blev i mange Aar hos Henriques som »Handels
bogholder«. Den 4. November 1823 tog han Borgerskab som Vekselerer
og etablerede sig paa Købmagergade i Nr. 20 (nuværende Nr. 16), hvor
han boede Resten af sit Liv, og hvor ogsaa efter hans Død Firmaet
havde Lokaler til 1846, da Forretningen blev flyttet til Ejendommen
ved Siden af, Nr. 14. Aaret efter at han havde etableret sig, blev han den
26. Januar 1825 gift med en Søsterdatter af sin tidligere Chef, Eva
Henriques, og fik derved endnu intimere Tilknytning til den lille
portugisiske Kres, hvis Synagoge han til Stadighed besøgte.
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Hahn var en meget oplyst Mand, havde Interesse for Menighedens
Anliggender og blev allerede 1827 af Kancelliet udnævnt til Medlem
af Menighedens Repræsentantskab, men naaede ikke at oparbejde sin
Forretning. Han fik Tid til at hjælpe Overrabbineren med at affatte
Betænkninger til Regeringen, da disse, som var affattede paa Jiddisch,
af Hahn blev omskrevne paa Tysk og derefter maatte oversættes paa
Landets Sprog. Som Repræsentant var han ivrig for, at der efter Over
rabbiner Abraham Gedalias Død
den 8. November 1827 blev ansat en
Præst, der baade var i Stand til at
svare til de Krav, der maatte stilles
til Embedets Indehaver af Menig
hedens ældre Generation, som holdt
strengt paa Traditionen og de æld
gamle Skikke, og som tillige var ud
dannet i den moderne Skole med
Kendskab til den yngre Slægts
Tankegang og dens Sans for tids
svarende Former. Repræsentant
ernes Erklæring til Kancelliet i
Anledning af en med mange An
befalinger fremkommen Ansøgning
fra den afdøde Overrabbiners
Søn, Salomon Gedalia (Rabbi
Eva Hahn, f. Henriques
Schachne), om at blive konsti
(1799-1867)
tueret i Embedet, i hvilken Erklæ
ring Repræsentanternes Anskuelse om de Kvalifikationer, der bør
kræves af den Mand, der endelig skulde ansættes i Embedet, blev
fremstillet, var konciperet af Hahn. Det var ham meget magtpaaliggende, at Planen til den nye Synagoge, som det i Mødet den 16. Marts
1829 vedtoges at bygge, blev gennemført saa fortrinlig som muligt;
han satte igennem, at Naboejendommen i Krystalgade købtes — for
9000 Rdl. —, for at man ikke skulde være nødsaget til at slaa af paa
Fordringerne til rummelige Gange. Han var den sidste Tid Formand
for Repræsentantskabet og Sjælen i Overgangen fra den gamle til den
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mere moderne Ledelse af Menigheden med den forbedrede Kultus i
Synagogen. I Begyndelsen af 1840 trak han sig efter 13 Aars Tjeneste
tilbage — sagtens fordi han kunde indse, at han burde afse mere Tid
til sin Forretning, end han kunde, medens han stod i Spidsen for Me
nigheden netop i den vanskelige Brydningens Tid. Men han fik ikke
Tid til at gøre noget alvorligt for at indhente det forsømte; den 2. Januar
1842 døde han pludselig af et apoplektisk Anfald, og det viste sig snart,
at han ikke efterlod sig nogen Formue til Enken og sine 4 mindreaarige Børn. Om Enkens Arbejde efter Mandens Død for at holde sig
oven Vande, og den Hjælp, som blev ydet hende af hendes senere
Svigersøn, Jacob Simonsen, er der berettet i et andet Afsnit. Eva
Hahn overlevede i 25 Aar sin Mand og døde 23. Februar 1867 (18. Adar I),
67 Aar gammel, i sin Datter ROSES Hjem.
(15)

NATHAN MOSES.
(c. 1590-1675)

Blandt de Jøder, der først kom til Altona, var der en vis Nathan,
som den 4. Maj 1612 fik Beskyttelsesbrev af Grev Ernst af Schauenburg. Denne Nathan maa antages at være Nathan Moses, som paa
mødrene Side var Stamfader til Rose Simonsen, født Hahn, thi hverken
Erindringsbogen for Menighederne i Hamburg og Altona eller andre
Kilder fra det 17. Aarhundrede kender nogen anden af Navnet Nathan,
der tidligere har haft Ophold i Altona. Da han først døde 1675, maa
han 1612 have været en ung Mand, vel et Par og tyve Aar gammel. Ifølge
Erindringsbogen kom han fra en By i Ost-Friesland ved Navn
Norden, hvor der fandtes Jøder i det 16. Aarhundrede. Hermed stemmer
det, at Nathan Moses senere betegnes som en af Altona-Menighedens
Grundlæggere.
Nathan Moses har aabenbart været en dygtig Mand, der erhver
vede sig Velstand og vandt Anseelse hos sine Trosfæller, saa at han
blev en af Menighedens »Ældste«. 1656 kom Rabbineren David Posner
som Flygtning fra Polen til Hamburg, og han fortæller i sin Auto
biografi, hvorledes Forstanderen Nathan Moses optog ham i sit Hjem
og overtalte ham til at blive hos sig, indtil Forholdene havde bedret sig
i Polen. Som en af de Ældste underskrev Nathan Moses i Aaret 1668
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selvanden Købekontrak
ten ved Kirkegaardens
Udvidelse i Altona og 1672
ved Købet af et Grund
stykke til Bygningen af
Synagogen. Omtrent hun
drede Aar efter hans Død
omtaler Jacob Emden
ham og hans Søn MOSES.
Han betegner Sønnen som
den meget rige MOSES
Nathan, som har grund
lagt Menigheden i Altona,
og han fortæller, at de
var svært rige Folk og
desuden lærde, vise og
gudfrygtige Mænd, — men
ved en Rabbiners Skyld
skulde være bievne rui
nerede. Da imidlertid
denne Rabbiner først kom
til Altona syv Aar efter
Moses Nathans Død
1708, kan Beretningen
om, at han ruinerede dem,
dog ikke passe. Men der
tænkes
sikkert
paa
Moses Nathans Slægt,
der var bedst kendt under
Nathan Moses, d. 1675
Navnet Nathan. Det
vides, at Moses Nathan 1689 gav sin Datter 3,000 Rdlr. i danske
Kroner i Medgift, da hun blev gift med Marcus, Gluckel Hamelns
Søn, og at denne fik 2,000 Rdlr. og frit Hus i to Aar af sin Familie.
Nathan Moses døde som en gammel Mand den 10. November 1675.
Den hebraiske Indskrift paa hans endnu bevarede Ligsten i Altona kan
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— fraset et Par Linjer — tydes saaledes: »Han drog ind til sit Hvilested
gammel, højtbedaget og mæt af Dage. Han stod fast og sikker paa
sin Plads og var udstyret med herlige Egenskaber. Han var et lysende
Eksempel som Menighedens Fører og"; Leder, lige til han drog hjem
for at nyde Frugten af
sine Gerninger. »Juda«
var modig som en Løve,
og »Nathan« var som en
Profet, som »Moses« var
han trofast til at udbrede
Læren om Gud------ . Det
var den fremragende Vis
mand, højtbedaget og
højlærd, den Herre Juda
Nathan, Søn af Moses.
Den frommes Minde bli
ver til Velsignelse. Han
døde Søndag den 21. Mar
cheschvan i Aaret 5436
efter Verdens Skabelse.
Gid hans Sjæl maa blive
optaget i de levendes
Kres og finde Hvile i
Edens Have sammen med
de fromme Hedengangnes
Sjæle. Amen«.
Naar han ved denne
Lejlighed, som ved flere
Hadassa Moses, f. Hildesheim, d. 1656
andre,
foruden
med
Nathan ogsaa betegnes med Fornavnet Juda, maa Forklaringen søges
i en særlig jødisk Skik: han blev i sine senere Aar ramt af en Sygdom,
og under Bønnerne om hans Helbredelse fik han tillagt Navnet Juda,
som han beholdt Resten af sit Liv.
Nathan Moses var to Gange gift. Hans første Hustru, Hadassa,
var Datter af den lærde Samuel Hildesheim og døde den 11. No— 60 —

vember 1656. Hendes Ligsten, der er velbevaret, bærer følgende he
braiske Indskrift: »Denne Mindesten er sat over den fornemme Kvindes
Grav, hvis Pris lød i hele Israels Menighed, den velbyrdige Fru
Hadassa, Datter af den
højlærde Samuel Hildes
heim. Hun var gift med
Menighedens Ældste og
Forstander, Herre Na
than, Søn af Moses — vel
signetvære hans Minde—.
Hun døde paa Sabbathen
og blev begravet Søndag
den 25. Cheschvan 5417.
Gid hendes Sjæl maa
blive optaget i de levendes
Kres sammen med alle
de fromme Mænd og
Kvinder. Amen«.
Efter hendes Død gif
tede Nathan Moses sig
med Jente, Datter af
Forstanderen Klonemos.
Hun døde den 18. Januar
1683. Hendes Ligsten er
bevaret og kan tydes
saaledes:
»Hvile og Ro fandt den
alderstegne Kvinde, som
trofast hang ved sin
Skaber, Sjælen fløj højt
Jente Moses, f. Klonemos, d. 1683
over Ørnen til Herrens
høje Sale for der evigt og altid at være knyttet til sin mægtige Op
rindelse. Hun besad Tro, Visdom og Klogskab------ — til Pris, Berøm
melse og Forherligelse af den vakre Kvinde, sin Mands Krone, den
velbyrdige Jente, den vidtberømte, som var Datter af Forstanderen,
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den højlærde Klonemos — velsignet være hans Minde — og Hustru
til den højlærde Juda Nathan — velsignet være hans Minde. Hun døde
den 22. Teves 5443. Gid hendes Sjæl maa blive optaget i de levendes
Kres«.
Blandt Nathan MOSES’S Sønner var
(16)

ARON NATHAN.
(c. 1650—1697)

Aron Nathan, Søn af Nathan Moses og hans første Hustru,
Hadassa Hildesheim, maa være født omtrent 1650. Der vides kun
meget lidt om hans Liv. Han nævnes første Gang 1676 i AltonaMenighedens Medlemsprotokol i Hamburg som »Aron, Søn af den
højlærde Nathan«, og betaler 11 Mark i Indtrædelsespenge ved» sit
Giftermaal. Det var altsaa 6 Maaneder efter hans Faders Død, at han
stiftede Familie. Hans Konto blev fra nu af til December 1696 hvert
Halvaar debiteret med et Beløb fra 14 til 25 Mark, men han var meget
uregelmæssig med Betalingen; ejendommeligt er det, at der er Aar,
da han ikke betaler nogetsomhelst, og andre, da han flere Gange præ
sterer Betaling, f. Eks. 1688, da han betaler fire Gange. Hans Gæld til
Menigheden var 1692 løbet op til 192 Mark og 15 Skilling, men fra
1694 betaler han regelmæssigt de Beløb, der paalignes ham, samt Af
drag paa Gælden.
Man tør maaske heraf slutte, at Aron Nathan i en Række Aar
indtil 1694 har været bosat udenfor Hamburg. Hermed stemmer det
ogsaa godt, at hans Hustru var fra Gluckstadt, og at han selv maa have
gaaet under Tilnavnet Cleve. Dette Navn tillægges paa hans Gravsten
hans Fader; men da denne selv aldrig vides at have baaret Navnet,
og da det ogsaa tillægges Arons Datter, David Rintels Hustru, tør vi
slutte, at Aron Nathan selv har haft dette Tilnavn, og at han, i de
Aar han var borte fra Hamburg, enten har opholdt sig i Gluckstadt
hos sin Svigerfader eller i Cleve i Rhinegnen.
Aron Nathan giftede sig altsaa 1676 med Esther Henriques, en
Datter af Ruben Henriques, der hørte til den portugisiske Menighed
i Gluckstadt, hvor han 1646 havde taget Borgerskab, og hvor hans
Fader MOSES HENRIQUES, som sandsynligvis er identisk med COR— 62 —

NELius Jansen, da under dette hollandske Navn allerede 1623 havde
faaet Beskyttelsesbrev og været en af de første jødiske Nybyggere i
den af Kong Christian IV anlagte By. Da der i social Henseende var
stor Afstand mellem de
højtyske og de portugi
siske Jøder, var det om
talte Giftermaal et yder
ligere Bevis paa den an
sete Stilling, Nathan
Moses’s Slægt indtog.
Af den nævnte Med
lemsprotokol ses det, at
Aron Nathan betaler sin
sidste Skat i December
1696. Halvaars-Skatten
bliver saa paalignet hans
Enke i August 1697 til
ligemed 2 Mark for Man
dens Begravelse. Aron
Nathan var nemlig afgaaet ved Døden den
17. Marts 1697; hans Grav
sten findes endnu paa
Kirkegaarden i Altona
med følgende Indskrift:
»Herunder hviler den
Mand, der handlede i
Sandhed og Trofasthed
alle sine Dage, og som
Aron Nathan, d. 1697
af alle roses for sin Rede
lighed. Han var den første og sidste i Gudshuset og han øvede God
gørenhed, indtil han steg op i det Høje. Den velbyrdige Herre Ahron,
Søn af den velbyrdige Forstander og Menigheds Ældste, den højlærde
Nathan Cleve — den frommes Minde være til Velsignelse —, døde
Tirsdag den 25. Adar og blev begravet Onsdag den 26. i Aaret 5457.
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Gid hans Sjæl maa blive optaget i de levendes Kres«. — Ved hans Død
var hans Gæld til Menigheden kun 115 Mk. 91/* Sk., hvoraf Enken
allerede inden August s. A. betalte 77 Mk. 8V2 Sk., saa hun har rime
ligvis haft gode Kaar. Men hun giftede sig paany med sin Fætter, der
var en gammel Mand, født 1635, ved Navn MOSES Josua Henriques,
og som 1694 havde mistet sin første Hustru Chawa (Eva) Palache
(f. 1627). Han var fra 1682 kgl. Faktor, Deputeret for den portugisiske
Nation i Gluckstadt og Kommissær for det vestindiske og guineiske
Kompagni. Til hans velstaaende Hus i Gluckstadt førte hun nu sine to
mindste Børn, Moses Aron Nathan og Bele Aron Nathan, der
opdroges sammen med hans Børn af første Ægteskab, og dette var
Grunden til, at Moses Aron Nathans Børn senere gjorde Krav paa
de portugisiske Jøders Privilegier, skønt de kun paa Spindesiden hørte
til denne Nation, og at de antog den portugisiske Bedstemoders Pige
navn Henriques.
I en Erklæring over en Klage fra en Portugiser-Jøde, som blev gift
med en Dame af den tyske Menighed, skriver 1829 den højtyske Me
nigheds Forstandere: »I Almindelighed gælder den Regel i Altona, at
man maa regnes til den Menighed, af hvis Midte man har taget sin
Hustru«.
Moses Josua Henriques døde i Gluckstadt 1716; om hans Hustru
Ester Henriques’s Død vides intet.
Da Esther Henriques, Moses Aron Nathans Moder vilde sikre
sig imod, at Børnenes Beskyttelsesrettigheder i Altona gik tabt efter
Mandens Død 1697, var hun ogsaa efter den Tid vedblevet at være
Medlem af Menigheden, og »Arons, Søn af den højlærde Nathans«,
Konto blev hvert Aar debiteret et mindre Beløb. Svigersønnen Ephraim
Horneburg har ved sit Giftermaal 1709 med Arons Datter Friderica
betalt 60 Mark som Afdrag, ligesom Sønnen Moses Aron Nathan
ved sit Giftermaal 1712 har maattet betale et lignende Beløb. Ved hans
Indtræden som betalende Medlem blev Faderens Konto 1712 sluttet
uden at være udlignet.
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MOSES ARON NATHAN.

(i?)

(c. 1690—1744)

Moses Aron Nathan, senere kaldt Mausche Nasche, var født i
Hamburg omtrent 1690. Efter Faderens tidlige Død og Moderens andet
Giftermaal blev han opdraget i Gliickstadt og nød den gode Under
visning, som altid blev de portugisiske Jøder til Del. Det ses da ogsaa,
at han baade kunde skrive Tysk og Dansk, medens Flertallet af hans
samtidige Trosfæller som Regel kun var i Stand til med hebraiske Bog
staver at undertegne deres Navn. Sandsynligvis har han faaet sin handels
kyndige Uddannelse i Gliickstadt og Hamburg, men iøvrigt vides der
intet om hans Liv før 1711, da han vel var en Snes Aar gammel, og
hans tilkommende Svigerfader ISAC CANTOR, Tobaksspinder og Handels
mand i Nakskov, den 24. Marts indgav en Ansøgning for ham til
Kongen om, at han maatte bosætte sig i denne By. Ansøgningen blev
bevilget, og 8. Maj 1711 udgik følgende Kongebrev:
»F. 4.
G. A. V. at Vi efter Isaach Kander Jøde, Indvaaner udj vor Kiøbsted Naschov, hans
allerunderd. ansøgning og begiering allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed
bevilge og tillade, at hans tilkommende Sviger-Søn Moses Aron Nathan maa sig med sin
familie udj bemelte vor Kiøbsted Naschov nedsette, og der sammesteds sin handel og
næring lige ved andre Jøder bruge, naar hånd derimod svarer til ald borgerlig og byens
tynge, saavit hannem proportionaliter kand tilkomme, og paa behørige Stæder rigtigen
erlegge voris Told, consumption og anden rettighed af hvis hånd i saa maader handler med.
Forbydendes etc.
Jægersborg, d. 8. Maji A° 1711«.

I Juli 1712 stod Moses Aron Nathans Bryllup med Isac Cantors
Datter Esther, og i Forsommeren 1713 aflagde han sin Borger-Ed
paa Nakskov Raadstue paa jødisk Vis: staaende for Retten med
bedækket Hovede og med Haanden paa de ti Bud i den hebraiske
Bibel. I Modsætning til adskillige andre af sine Trosfæller har han
saaledes haft sin Bosættelses-Tilladelse i Orden, før han kom til Byen.
Allerede Aaret efter betaler han i Krigsstyr 12 Rdlr., medens de andre
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Jøder betaler 4 til 40 Rdlr., og han synes saaledes straks at være
kommen godt i Gang. I Søndergade havde ISAC CANTOR sin Gaard,
og her slog ogsaa Moses Nathan sig ned, idet han dog foreløbig
nøjedes med at leje Annike Tollis Hus.
Allerede i Februar 1716 mistede han sin Hustru, der døde i Barsel
seng med Tvillingerne Ruben og Bendix (den sidste død som spæd)
og desuden efterlod ham en lille Søn Aron, der var født 1714. Dette
Dødsfald maa vist have været Moses Nathan en stor Sorg, thi uagtet
det maa have været ham magtpaaliggende at finde en Støtte i Hjemmet
og en anden Moder for sine smaa Drenge, giftede han sig først igen
i Juni 1718. Brylluppet stod i Altona, hvor hans Svigerfader HERTZ
Bendix hørte til Menighedens Forstanderskab. MOSES Nathans anden
Hustru hed Rachel.
To Aar efter, 11. Juni 1720, blev Moses Nathan Grundejer i Nakskov;
han købte Henrik Frobøes Gaard paa Torvet »med tilliggende Her
lighed, bestaaende af bygt og u-bygt, Jærnkakkelovn udi Stuen, Reoler
udi Kramboden med Tilbehør, Laas og Lukkelse samt hvad nagelfast
findes, Gaardsrum med Ud- og Indkørsel fra Stranden, ja og al sin
Indfredning (Indhegning), samt Køkken og Rendestensvandløb derudaf
ind i Svend Johannes Nielsens Gaard«. Ejendommen skulde Moses
Nathan betale ved at indfri to af Frobøes Obligationer, hver paa
200 Rdlr. Moses Nathan solgte den 24. Juli 1732 Ejendommen til
Tobaksspinder Peder Knudsen for 500 Rdlr. samtidig med at han
havde faaet Skøde paa Handelsmand Peder Tops Gaard paa Torvet,
nuværende Nr. 2. For denne Ejendom betalte han 420 Rdlr. og udstedte
desuden en 1. Prioritets Obligation paa 300 Rdlr. til Henrik Frede
riksen i Rævise.
Moses Nathan var altsaa i de forløbne Aar gaaet frem i Velstand,
hans Forretning øgedes stadigt, og han maa regnes for en velstillet
Mand. Hans Brandstyr 1730 til 1731 forhøjes fra 7 til 9 Rdlr. »for
medelst han tiltager udi Næring«.
At MOSES Nathan i Aarenes Løb ikke alene var bleven en rig, men
ogsaa en anset Mand baade hos sine Trosfæller og hos Borgerskabet,
er der mange Vidnesbyrd om. Han var saaledes »Forstander for den
jødiske Nation i Nakskov« og kaldes i et Skøde »den velfornemme
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Kiøb- og Handelsmand Sieur Moses Aron Nathan«, en usædvanlig Be
tegnelse for en Jøde paa den Tid.
I Juni 1744 afgik den gamle Moses Aron Nathan ved Døden, og
hans Enke Rachel Hertz erhvervede ifølge Ansøgning Bevilling til
at sidde i uskiftet Bo. Men hun overlevede kun i to Aar sin Mand og
døde Natten mellem den 12. og 13. Maj 1746. Da Skifteretten Dagen
efter, en Lørdag, indfandt sig, var af Børnene følgende til Stede: Ruben,
Hertz, Berendt, Philip, Esther, Judith, Bele og dennes Mand Bendix
Hertz, hvorimod Aron og Abraham Bendix var i København. Arvin
gerne anmodede om, at Skifteforretningen maatte opsættes til om Man
dagen, da det var Sabbath samme Dag. Heri føjede Skifteretten dem.
Moses Aron Nathan var paa samme Maade som Moderen vedbleven at være Medlem af Menigheden i Altona hele sit Liv igennem.
1712 forpligtede han sig til at betale 10 Mk. i aarlig Skat, som han
1718 forhøjede til 11 Mk. 4 Sk. Ved hans Død 1744 var der en Rest
paa 152 Mk. 8 Sk., som Sønnen Bendix paatog sig at afbetale. Et herom
paa Hebraisk affattet Dokument findes i Menighedens Arkiv i Hamburg
og meddeles her i Faksimile:

samt i Oversættelse saalydende:
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Undertegnede erklærer herved at have paataget mig af min fri Villie
som en forbindende Gældsforpligtelse at betale D’hrr. Kasserere for
den hellige Menighed i Altona i Løbet af io Aar regnet fra i Dag et
Beløb af no Mark, som min Fader — velsignet være hans Minde —
skylder nævnte Menighed, og som jeg tager paa mig selv. Betalingen
erlægges med n Mk. Kurant aarlig. Dog skulde nogen af mine Brødre
nogensinde erhverve Menighedsrettigheder her, saa skal Kassererne
være pligtige at opkræve hos ham alt, hvad jeg endnu maatte skylde
paa min Faders Gæld, og, hvad denne saa maatte betale, vil være at
godskrive mig. Men hvis ingen af dem skulde komme for at søge
Menighedsrettigheder her, saa staar min paatagne Forpligtelse ved
Magt, baade for mig og mine Efterkommere, og jeg er pligtig at betale
til de aftalte Terminer med kontant Betaling, saasnart Kassereren
kræver Pengene hos mig. Intet i Verden skal være i Stand til at fri
tage mig for denne Pligt, da den er paataget af fri Villie.
Hamburg, 8. Elul 5514 (26. Aug. 1754).
sign.: Abraham Pinchas, Søn af Herre Moses. — Velsignet være
hans Minde«.
Moses Aron Nathan har efterladt sig 9 Børn, 2 Sønner af første
og 4 Sønner og 3 Døtre af andet Ægteskab.
(i«)

ISAC CANTOR.
(c. 1660—1722).

ISAC Cantor stammede fra Hildesheim, hvor han blev født c. 1660
som Søn af Baruch (Burkhardt) Cantor. Han blev 1683 kaldt
her til Landet af sine Slægtninge, der i adskillige Aar havde haft Bopæl
i København og indrettet Tobakspinderi i Nakskov, hvor der netop
paa den Tid ved et Dødsfald var indtraadt en Standsning i Tobaks
fabrikationen. Denne Virksomhed drev han til 1710 sammen med Levin
Samuel fra Altona, der samtidig med Cantor i 1692 fik Borgerskab.
Før den Tid foregik Fabrikationen uden særlig Tilladelse som hørende
under Fabrikens Hovedsæde i København. Forretningen har til Tider
været ret omfattende, efter hvad Borgmesteren 1711 i en Indberetning
til Stiftamtmanden skriver: »her i Staden ickun nu er de tvende, nemlig
Levin Samuel og Isach Cantor, som nære sig af Toback Spinderij«, og
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de har: »udj de forbigangne Aaringer indbragt i Told og ConsumptionsCassen temmelig store Summer formedelst indførte Tobacks Blade . . .
aarlig til ioo, 150, 160 og indtil 170 Skippund eller vel meere Tobacks
Blade«. Isac Cantors Hovedforbindelse i Udlandet maa have været
med Lübeck, thi da han 1697 i Henhold til en kgl. Forordning opgjorde
sin udenlandske Gæld, var alle hans Kreditorer fra denne By.
Ogsaa af den paalignede Skat kan det sluttes, at ISAC CANTOR var
naaet til en vis Velstand: 1699 betaler han Heste- og Studeskat af 2
Heste, 1700 paalignes ham 15 Rdlr. af 1500 Rdlr., som blev paalagt
Byen Nakskov i Forstreckning (Tvangslaan), 1712 derimod 30 Rdlr.
af 1570 Rdlr.; i 1714 betaler CANTOR 25 Rdlr. i Krigsstyr.
Omtrent paa denne Tid begyndte Tilbagegangen. 1715 optager ISAC
Cantor et 1. Prioritets Laan, 800 Rdlr. stort, i sin Gaard i Søndergade
hos Isac Mendel Speyer i København. Den 8. September 1717 klager
Cantor over det ham paalignede Beløb af 19 og 25 Rdlr., henholdsvis
i Kapital og Krigsstyr, som han umulig kan betale »med mindre Dy
nerne, han ligger paa, skal springe, som dog icke er hans egne«, og
Magistraten erklærer: »Denne Mandz Foredragende befindes, desværre
for ham, sandt, hvorfor hannem . . . maa recommanderes till Mode
ration udj Kopskatten for 6 Rdlr., og 2 gi. Heste, som ikun bruges till
at pløye med andres Hielp et Par Tønder Landbrug til hans iboende
Huus liggende, som Forordningen befrier, 4 Rdlr., thi Manden er nu
i fattig Tilstand, som enhver er bekiendt«. Den 7. Marts 1719 spørger
Borgmester og Raad Rentekammeret, hvorledes der skal forholdes
med Isac Cantors Krigsstyr, »han er gandske forarmet og eier indtet
formedelst mange Creditorers Gieids Betalling og har ingen Næring«.
Aaret efter maatte han vandre i Gældsfængsel, hvoraf han dog snart
blev løsladt efter at have udstedt en Panteobligation i sin Gaard for
25 % af sin Gæld til Mathias Valentiner i Flensborg, der »af Kristelig
Medlidenhed« har eftergivet Restfordringen.
Isac Cantor døde 23. April 1722 efterladende Enke, Sara Samuel,
og 8 Børn, 4 Sønner og 4 Døtre. Kirkegaarden i Nakskov har ikke
været skaansom mod Gravstenene: paa den ældste Del findes næsten
ingen, men Isac Cantors har i 2 Aarhundreder modstaaet alle de
naturlige — muligvis ogsaa voldelige — Angreb, den i den lange Tid
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maatte have været udsat for, og er nu den ældste Gravsten paa Kirkegaarden. Dens Indskrift lyder i Oversættelse:
»Herunder hviler en højt bedaget Mand, mæt af Dage, som tjente
Herren i Sandhed og Trofasthed. Et godt Navn har han erhvervet sig
som en af de vise, Gudsfrygt opfyldte hans Tanker Dag og Nat lige
til den Dag, han kaldtes hjem af den Eviglevende. Den velagtede
Herre Isac Sekkel, Søn af afdøde Baruch, gik nu til det evige Liv
Torsdag den 6. Ijar i Aaret 5482. Gid hans Sjæl maa blive optaget
i de levendes Kres«.
(19)

RUBEN MOSES NATHAN (HENRIQUES).
(1716—1771)

Moses Aron Nathans næstældste Søn af 1. Ægteskab med Esther
Cantor, født i Nakskov Februar 1716, krævede ved Fødslen det størst
mulige Offer: Moderens Liv. Indtil Faderens andet Ægteskab med
Rachel Hertz blev han opdraget sammen med den 1V2 Aar ældre
Broder Aron af Bedstemoderen, Sara Cantor. Sin Uddannelse i Han
delen fik han hos Faderen, og da han blev 24 Aar gammel, søgte han
at staa paa egne Ben og ansøgte som den første af Brødrene den
2. August 1740 Kancelliet om Tilladelse til at faa Borgerskab. Ansøg
ningen blev bevilget, og den 28. Oktober s. A. blev der udstedt et saalydende kgl. Lejdebrev:
»C. 6tus
G. A. V. at Vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering allernaadigst
have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at Ruben Moses Nathan, Jøde,
maa, efterat hånd sit Borgerskab udi Vor Kiøbsted Nachschou lovlig vundet haver, sig
sammesteds nedsette og der efter de Jødiske Ceremonier leve, som udi ald stilhed uden
nogen forargelse bør skee; Desligeste at band maa bruge den Handel og Næring, som
andre i bemelte Nachschou boende Jøder er tilladte. Dog at hånd efter hans eget aller
underdanigste tilbud skal tilkiøbe sig een Gaard og Eyendom til virkelig beboelse i forbemelte Nachschou; Saa skal hånd og derforuden holde sig Vores til Os Elskelig Friderich Råben etc. den 9de Aprilis sidstafvigt ergangne allernaadigste Rescript, for saaviit
ham vedkommer, allerunderdanigst efterrettelig, samt svare til ald Borgerlig og Byens
tynge, saaviit hannem proportionaliter kand tilkomme, og paa behørige steder rigtigen
erlegger Vores Told Consumption og anden Rettighed af hvis hånd i saa maader handler med.
Forbydendes etc.
Frederichsberg, den 28de October 1740.«
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Efter at have erhvervet Borgerskab den 16. December s. A. købte
han 1742 en anselig Gaard paa Torvet ved Siden af Byens Apotek og
aabnede her en Købmandsbod, hovedsagelig med Silke-, Uld- og Linned
varer. Som det synes, lykkedes det ham snart at slaa igennem, og
allerede 1743 blev han ansat til at betale 16 Rdlr. i Kopskat, 3 Rdlr.
for en »Krambodskarl«, 1 Rdlr. for en Pige og 3 Rdlr. i Formueskat,
omtrent samme Beløb, som Faderen blev sat til. Omkring Aaret 1747 blev
han gift i Altona med Forstander MOSES’S Datter Mirjam og afbetalte
ved denne Lejlighed paa Faderens Gæld til Menigheden i Altona. I
August 1746 betalte han 27 Mk. 12 Sk. og i 1747 ved Brylluppet 30 Mk.
Til Medhjælper i Forretningen fik han sin Faders Søstersøn, den senere
kgl. Agent Abraham Moses Henriques fra Fredericia, ligesom flere
af hans yngre Brødre har nydt deres Uddannelse hos ham.
Efter Forældrenes Død begyndte Sønnerne at flytte til København.
For at forebygge, at Bestemmelserne i Punkt 3 af Plakat af 16. De
cember 1748, hvorefter »Enhver Jøde skal opholde sig paa det Sted,
som han har Lejdebrev og Borgerskab paa, og ej uden nyt Lejdebrev
være tilladt at nedsætte sig eller bo i andre Købstæder«, skulde blive
anvendt paa dem, søgte Brødrene at gøre gældende, at de hørte til
den portugisiske Nation, hvis Privilegier blev senest stadfæstede den
23. Januar 1750. De afledte deres Ret til de portugisiske Jøders særlige
Begunstigelser af den Omstændighed, at deres Farmoder ESTHER var
Datter af Portugiseren Ruben Henriques, der i 1646 fik Borgerbrev
i Gluckstadt og blev anerkendt som hørende til den portugisiske Nation.
Magistraten gik ind paa deres Forlangende, og Brødrene Hertz og
Bendix fik 1752 Borgerskab »efter portugisiske Jøders Privilegier« —
uden nyt Lejdebrev. Kort Tid efter kom to andre af Brødrene, ARON
og Berendt, til København, de ønskede at nyde de samme Rettigheder
og beviste med Attest fra Magistraten i Nakskov, at de »virkelig og i
Sandhed ere Brødre til Bendix Moses og Hertz Moses«. Magistraten
bevidner desuden, at de er Portugisere: »Ere altsaa alle disse foranførte fire Brødre Barnefødde og opdragne her i Nackskou af ærlige
Ægteforældre af forannevnte Portugisiske Hebraiske Nation . . . altid
opført sig Ærlig, skickelig og u-paaklagelig«. Saa fik disse 1753 lige
ledes Borgerskab uden at søge særlig kgl. Tilladelse.
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Da Ruben sammen med den yngste Broder Philip og Søsterens
Mand, Marcus MOSES Valentin, ligeledes søgte at bosætte sig i
København, gjorde de Forsøg paa at faa kongelig Anerkendelse som
Portugisere. De indsendte et Andragende til Kongen og henviste deri
til deres Afstamning fra Ruben Henrich (Henriques), som bevislig
var Portugiser. De vedlagde deres Ansøgning et »Stamregister«, som
de selv havde affattet, og henviste desuden til den Kendsgerning, at
deres Farmor — for Valentins Vedkommende Mormor — i sit andet
Ægteskab var bleven gift med sin
Fætter, kgl. Faktor og Deputeret
af den portugisisk-hebraiske Nation
i Glückstadt Moses Josua Hen
riques, som fik folgende Privilegier
den 17. Januar 1682.
Wir Christian der Fynfte, t. K. . . . dass uns
der Ehrsame unser Bürger und Einwohner zu
Glückstadt auch Deputirter der Portugisischen
Hebræischen Nation daselbsten und lieber
getrewer Moses Josua Henriques suppli
cande allerunterthänigst vortragen lassen, was
gestalt unsere in Gtt. glorwürdigst Ruhende
Königl. Herren Vorfahren, weilant König Chri
stian der Vierdte und König Friderick der
dritte beideseits Höchstseeligsten andenkens,
Melche Henriques, f. Delbanco
des Supplicanten Grossvater Cornelius Jan(1717-1807)
sen unter datis 12. Maij 1623 und 12. December
1648 dahin allergnädigst Priviligiret, dass Er und seine Familie mit und undter der Portu
gisischen Nation in Glückstadt aller derselben ertheilten Privilegien immunitäten und Frei
heiten geniessen und von niemanden deswegen Molestiret und behindert werden sollen....
Wann wir dan sothanen allerunt. Gesuch in Königl. gnaden deferiret und statt gegeben,
also extendiren und ernewern wir solche von unsern in Gt. glorwürdigst Ruhenden Herren
Vorfahren ermte Cornelius Jansen Concedirte begnadigungen auf ermeldten Moses
Josua Henriques seine Erben und Nachkommen hiermit und in Kraft dieses dergestalt
allergnädigst nur wollen, dass Er und dieselbe fernerhin aller und jeder den Portugisischen
Hebraeischen Nation in unserer Stadt und Veste Glückstadt bereits ertheilten, wir noch
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ferner ertheilenden Privilegien immunitäten und freyheiten mit fähig sein und geniessen,
auch von Niemanden ....
Uhrkundtlich unter Unserm Königl. handteeichen und fürgedrückten Insiegel, gebe auf
unser Residente zu Copenhagen, den 17. January Anno 1682.

Christian.
(L. S.)

Den jødiske Menigheds Ældste gjorde i deres Erklæring af 28. Marts
1753 anden Opfattelse gældende, og Ansøgningen blev afslaaet. Ikke
destomindre har Magistraten i Konsekvens af sin tidligere Afgørelse
meddelt dem Borgerskab, som om de var anerkendte Portugisere: Den
25. Juni 1753 vandt Ruben Moses Nathan Borgerskab som Jøde efter
Portugisernes Privilegier. Hans første Bopæl var i Grønnegade, hvor
han blev boende i nogle Aar. Her døde hans Hustru Mirjam den 12. Juli
1756 uden at efterlade sig Børn. Han var
da 40 Aar gammel, og i Løbet af nogle
Maaneder blev han gift paany. Hans
anden Hustru, Melche, var Datter af
den ansete Købmand og Forstander
for den portugisiske Menighed i Ham
burg Michael Levi Delbanco.
Ruben Henriques handlede med
Manufakturvarer ligesom i Nakskov,
men søgte 1764 at udvide sin Virk
somhed. Han androg om Tilladelse til
sammen med en Interessent at an
lægge en Lakfabrik, samt til »alle Slags
Ostindiske og Chinæssiske Varer at
forhandle foruden med de her tryk
kede Cattuner, Tønderske Kniplinger,
alle Slags Baand, Traad og her for
arbejdede Sysilke og raffineret Sukker,
Stivelse og Pudder, og samme i store
og smaa Partier at afhænde«. Tilla Ruben Moses Nathan (Henriques),
d. 1771
delsen blev givet den 17. Marts 1764,
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og som det ses af Fortegnelsen over Indkvarteringsskatten, blev hans
Skat for Næring fra denne Tid noget forhøjet, ligesom han ogsaa kunde
erhverve sig en lille Ejendom i Vandmøllestræde, hvortil han var flyttet
i 1767. Listen over Ekstraskatter for 1762, til hvilken Tid Ruben Hen
riques var flyttet til Silkegade, oplyser, at han holdt 2 Tjenestepiger,
»bei ihm dienen Vogelche und Marie«, hvilket tyder paa en vis Velstand; han havde dengang 2 Børn,
Moses, 5 Aar gammel, og Aron,
i Vs Aar gammel. Han betegnes ogsaa
i det eksklusive Begravelsesselskabs
Regnskabsbog ved Optagelsen i
Aaret 1757 »Den velstaaende Ruben
Nasche«.
Ruben Henriques blev ikke gam
mel; han døde den 23. Januar 1771
og efterlod sig 6 Børn: MOSES, 131/«
Aar gi., ARON, 10 Aar gi., SAMUEL,
7 Aar gi., Esther, 6 Aar gi., Isac,
5 Aar gi. og Gitte, 4 Aar gi. Enken
var ikke i Stand til at underholde
dem, og den afdødes Søskende tog
sig af Børnene, særlig Broderen
Philip, der tog 3 af de yngste til
sig. Indskriften paa Gravstenen, som
er sat paa hans Grav, har i Over
sættelse følgende Ordlyd:
Melche Nathan (Henriques),
»Herunder hviler Ruben, som fandt
f. Delbanco, d. 1807
Ro i de levendes Land. Han var en
daadskraftig Mand, fuld af Handling, stærk var han i Opfyldelsen af Guds
Vilje, i Handel og Vandel var han redelig, han gav af Hjertet til fattige
og trængende. Herre Ruben Juda, velsignet være hans Minde, Søn af
afdøde Herre Moses fra Nakskov — velsignet være hans Minde —,
døde, efterladende et godt Navn, Onsdag den 8. Schvat og blev begravet
Torsdag den 9. Schvat 5531. Gid hans Sjæl maa blive optaget i de
levendes Kres«.
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Enken overlevede ham i 36 Aar og døde 20. August 1807. Hendes
Gravsten har følgende hebraiske Indskrift:
»Herunder hviler den forstandige Kvinde, til hvis Minde for evige
Tider denne Sten er rejst. Fru Melche, Datter af den ansete Herre
Jechiel Michel Delbanco af Levi Stamme — velsignet være hans
Minde — Lederen af den hellige Menighed Altona—Hamburg—Wandsbeck, Hustru til afdøde Herre Juda Ruben Nakskov, af Portugisernes
hellige Menighed, døde Aftenen til Fredag og blev begravet Dagen
derefter, Fredag den 17. Aw 5567. Gid hendes Sjæl maa blive optaget
i de levendes Kres«.
(20)

MOSES RUBEN HENRIQUES.
(1757—1823)

Den ældste Søn af Ruben Moses Nathan (Henriques) i hans andet
Ægteskab med Melche (Milka) Delbanco var Moses Issachar, kaldt
Mausche Ber, som ifølge Listen over Ekstraskatter for 1762 blev født
den 21. August 1757. Der kendes ikke noget til hans Ungdom; han var kun
13 Aar gammel, da Faderen døde,
og blev sandsynligvis oplært i Han
delen hos Farbroderen Bendix, der,
som det kan ses, ogsaa senere har
hjulpet ham frem, særlig efter at
Moses den 13. August 1784 var
bleven gift med sin Kusine, Bendix
Henriques’ Datter Rachel. Moses
Ruben Henriques tog ikke Borger
skab her i Byen, men var ansat hos
Farbroderen og Svigerfaderen. Da
denne, efter at GUSTAF III af Sverige
ved Dekret af 5. August 1775, havde
erklæret Marstrand »för en fri Han
dels- och Nederlagsort, eller så
kallad Porto-Franco«, ligesom flere
af hans Trosfæller, i 1786 forlagde
Moses Ruben Henriques
sin Virksomhed til Marstrand, for(1758—1823)
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blev Moses Ruben Henriques en Tid her i Byen for at bestyre og
afvikle Bendix Henriques’ Handel. I Aaret 1787 flyttede han saa
ligeledes til Marstrand, hvor han tog Del i de store Transit- og Eks
portforretninger, som Jøderne, der var strømmet derhen, førte. I
Dekretet var der nemlig indsat et særligt Punkt, som ligefrem tilkaldte
Jøderne til denne enestaaende Fristad. Det hedder nemlig i Punkt 5:
»Alle fremmede, som sig i Marstrand vil nedsætte, skulle for sig samt
deres Børn og Efterkommere der
steds nyde fri Religionsøvelse, og
ikke mindre end de indfødte være
dem tilladt at drive den Handel,
som behager dem bedst, uden at
behøve at søge Borgerskab eller
ved deres Handel og Haandværk
være underkastet Formaliteter,
Reglementer eller Lavsbestemmel
ser, af hvad Art eller Beskaffenhed
det maatte være«.
Herligheden varede ikke længe,
Rettighederne blev misbrugt, og
Fristaden blev ophævet den 15. Maj
1794. Medens Svigerfaderen, Bendix
Henriques, efter Afvikling af For
retningerne var flyttet til Gøteborg,
Rachel Henriques, f. Henriques
tog Moses Ruben Henriques til
(1766—1828)
bage til København, hvortil han
maa være kommen i 1796. Han havde allerede dengang en stor Familie.
Foruden Esther, som var bleven født i København 1785, fødtes der
ham i Marstrand 5 Sønner, Ruben, Samuel, Michael, Aron og Elias.
Han flyttede ind i Hjørnestedet Pilestræde 37 lige overfor Farbroderen
Philip Moses Nathan og etablerede sig som Silke- og Klæde
kræmmer, hvortil han fik kgl. Bevilling 13. Januar 1801 og Borgerskab
14 Dage senere.
Moderen boede hos ham, Familien blev forøget, og han forstod at
føre sin Forretning frem. Ved den første Ligning til Bestridelse af
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Menighedens Udgifter i 1806, blev han ansat til at betale 20 Rdlr.; det
var en temmelig høj Skat, hvormed han erklærede sig at være tilfreds,
blot vilde han reservere sine Rettigheder som Portugiser. Han stillede
sig straks i Spidsen for den Portugisiske Nakskov-Menighed her i Byen,
som nærmest bestod af
Familien. I Aaret 1809
erklærede han ved Søn
nen Ruben frivillig at
ville forhøje sin Skat til
Menigheden fra 20 til
40 Rdlr. — Da var Søn
nen, kun 22 Aar gammel,
optaget i Firmaet, som
forandredes til M. R. Henriques & Søn. 1811 fik
Sønnen Privilegium til'
sammen med Moses Ja
cob Philipsen at oprette
en Klædefabrik udenfor
Stadens Nørreport paa
Nørrebrogade.
Den 6. Juni 1823 døde
»den svenske« Mausche
Ber, som han kaldtes
indenfor Menigheden, og
hans Gravsten fortæller
om ham:
»Moses trak sig tilbage
Henriques,
Rachel Henriques,
til Lejren — og Issachar Moses Ruben
d. 1823
f. Henriques, d. 1828
(Ber) drog ind i Teltet.
Hvile fandt din rene Sjæl, dit Legeme vendte tilbage til sin Oprindelse,
med begge udførte du din Gerning til dine Dages Ende. Lønnen som
Gengældelse venter dig, nyd den til din fulde Lyksalighed. Forstanderen
og Lederen af Portugisernes hellige Menighed, Herre Moses Issachar,
Søn af Ruben fra Nakskov — velsignet være hans Minde — døde
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Aftenen til Fredag den 27. Sivan og begravedes Søndag, Dagen før
Tammus’ Nymaanedsdag i Aaret 5583. Gid hans Sjæl maa blive optaget
i de levendes Kres«.
Hans Enke Rachel, som var Datter af Bendix Henriques (Pinches
Nasche), overlevede ham i 5 Aar og døde den 15. Marts 1828, 61 Aar
gammel. De havde i deres Ægteskab 9 Børn, 6 Sønner og 3 Døtre,
af hvilke den i tidligere Afsnit omtalte Eva blev gift med Vekselerer
isac Selig Hahn.
(2i)

BENDIX MOSES HENRIQUES
(1725—1807)

var født i Nakskov 1725 som Søn af førnævnte Moses Aron Nathan
i dennes andet Ægteskab med Rachel Hertz. Han gik Handelsvejen.
Efter Læretiden tilbragte han nogle Aar i sin Fødeby hos Broderen,
men tog ca. 1750 til København, hvor han den 19. Juni 1752 fik Borger
skab som »Jøde og efter de portugisiske Jøders Rettigheder« uden
særligt Lejdebrev. Han blev første Gang i 1757 sat i Indkvarteringsskat;
da boede han paa GI. Mønt og
skulde betale 1/t Portion af Næring.
Efterhaanden gik han noget frem i
Velstand: 1761 skulde han betale
s/t Portion og fra 1767 endda en
hel Portion. Han var da allerede
gift for anden Gang og havde 3
Børn. Første Gang blev han 1754
gift i Hamburg med Rebekka, —
en Datter af Forstanderen WULF
Israel (Esriel), — der fødte ham to
Børn, Datteren Pessche (Penina)
og Sønnen MOSES. Efter Rebekkas
Død den 28. Oktober 1763 blev han
anden Gang gift med ELISCHEWA
Chawa, hvis Familie og Hjemsted
ikke kendes. I 1762 giver Bendix
Bendix Moses Henriques
Moses Henriques udførlig Oplys(1725-1807)
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ning om sine Forhold og om sit Hjem. I Listen over Ekstraskatter,
Købmager Kvarter Nr. 168, fortæller han: »Jeg og min Hustru, min
Datter Peske, fød i December 1756, min Søn Moses, fød i December
1758; Een weiszen Barn, som er min Hustrues Brodersøn med Navn
Abraham Israel, som jeg hos mig haver at optreke for medens fatighed,
er gamel 13 aar. Een Karel Isack Cohen. En tjenestepige, Beila Jacobs
Daater, af den Jødiske Nation; jeg ernærer mig med alle Slags smaa
Negotier«.
I 1769 maa der være sket et Omslag i hans Forhold; han maa have
lidt Tab, thi han blev slet ikke sat i Skat i dette Aar, og de senere
Aar kom han aldrig højere op end til at svare Vs Portion af Indtægt.
Det er derfor forklarligt, at han i 1786 — han var da 61 Aar gammel,—
ikke veg tilbage fra at forlade Slægt og Venner og tage til M arstrand,
til fremmede og ukendte Forhold, hvor han haabede at opnaa øko
nomisk Tryghed. Ifølge de bevarede Protokoller kom han den 7. Sep
tember 1786 til Marstrand fra København. Efter alt at dømme svigtede
Forhaabningerne ikke, men, som nævnt, varede Fristatens Privilegier
kun til 1794, og efter deres Ophør flyttede Henriques til Gøteborg.
Blandt de faa Jøder, der paa den Tid boede der — Tilladelsen dertil
stammede fra 1782 —, nød han berettiget Anseelse, blev deres Leder
og Forstander samt foretog trods sin høje Alder de forefaldne Om
skærelser, og døde der 21. Januar 1807. Gravstenen paa hans Grav har
følgende Indskrift: »Denne Mindesten er sat paa en gudsfrygtig Mands
Grav. Den gamle og højtbedagede Herre Abraham Pinchas, kaldt
som den, der stadig levede i Profeten Elias, han, der som en Engel
vaager over Udførelsen af Pagtens Tegn, var Søn af Herre Moses
Nasche. Han døde og blev begravet Onsdag den 12. Schvat 5567«.
Hustruen, Elischewa Chawa var død 10 Aar tidligere, den 7. August
1796, og blev ligeledes begravet i Gøteborg.
Bendix Henriques havde foruden de 2 Børn af iste Ægteskab 7
Børn af 2det Ægteskab, 2 Sønner og 5 Døtre, af disse blev den ældste,
Rachel, gift med førnævnte Moses Ruben Henriques.
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(22)

ASCHER ESCHKE (ENSL) MESCHULAMIM
(c. 1576—1650)

stammede fra Venedig og indvandrede sammen med sine Børn i Be
gyndelsen af det 17. Aarhundrede til Wien. Navnet skriver sig fra det
hebraiske Meschullam, dog blev Familien efter Hjemstedet kaldt
»Wailisch«. Familien Meschulamim var en kendt og anset Familie i
Padua og Venedig, hvor der fandtes flere Rabbinere af dette Navn.
Den i Venedig 1553 omtalte »højtbedagede Abraham af Levi Stamme,
Søn af Fyrsten, den højtpriste Mand i Israel, den højlærde Ascher af
Levi Stamme — den frommes Minde være til Velsignelse —, af den
fremragende Slægt Meschulamim« maa sikkert betragtes som hørende
til den til Wien indvandrede Slægt. Medlemmer af Familien var altsaa
allerede i Midten af det 16. Aarhundrede kendt i Venedig og har ud
mærket sig baade ved Talmudkundskab og ved Godgørenhed. I Wien
blev Familien paa Grund af den Bankforretning i stor Stil, som den fra
Venedig havde overført til Wien, i offentlige Dokumenter kaldt »dal
Bancho« eller »del Banco«. Særlig kendt var Sønnen JACOB, som blev
valgt til Menighedens Forstander i Wien og benævnes »Judenrichter
Jacob Levi del Bancho«. Med dette Navn findes han ogsaa betegnet i
Skødeprotokollen ved Erhvervelse af Ejendom.
Ascher Meschulamim opnaaede en høj Alder og døde 21. Februar
1650. Paa hans Grav paa den gamle Kirkegaard i Wien findes endnu
Gravstenen velbevaret med en i poetisk Form holdt Indskrift paa
Hebraisk.
(23)

SIMON SIMELE DAL BANCO
(d. 1657)

var Søn af forannævnte Ascher Eschke Meschulamim og drev
sammen med Broderen Jacob Bankvirksomhed i Wien. Han var Hus
ejer og synes at have været velstaaende, — hans Godgørenhed og
Fromhed bliver særlig fremhævet i Indskriften paa hans Gravsten.
Han døde 18. Januar 1657, og Gravstenen paa hans Grav findes endnu.
Den har følgende Indskrift paa Hebraisk: »Herunder hviler den vel— 80 —

byrdige Herre Simon Simele, Søn af den ansete, højlærde Ascher Ensl
af Levi Stamme, — den frommes Minde være til Velsignelse — Meschulamim. Han døde efterladende et godt Navn Torsdag den 4. Schvat
5417. Gid hans Sjæl maa blive optaget i de levendes Kres. Denne Sten
er sat til Minde om den smertefulde Ulykke, som ramte os, da
den fromme Mand, uden Lyde som Sarons Lilje, nedsænkedes i
Graven. Han var vis og kundskabsrig, retfærdig og uden Fejl. Hans
Hus var stadig aabent til at bespise hver trængende, med rund Haand
gav han til de fattige alt, hvad de behøvede. Hans Fromhed staa hans
Efterkommere bi, og hans Sjæl finde Hvile i den Højestes Himmel«.
Simon var gift med Rikl Linz-Auerbach, der døde 26. Januar 1641.
Gravstenen meddeler: »Lørdag, den 15. Schvat 5401. Her nedsænkedes
den brave og fornemme Kvinde, Fru Rikl, — hendes Minde være til
Velsignelse — Datter af Herre Salomon Linz-Auerbach — Herren
bevare ham —, gift med Herre Simele Meschulamim af Levi Stamme,
af den hellige Menighed Venezia. Gid hendes Sjæl maa blive optaget
i de levendes Kres«.
Hendes Fader, SALOMON Linz-Auerbach, stammede fra Frank
furt a. M., men levede i Wien. Han døde 13. Oktober 1666 i meget høj
Alder og var, efter Indskriften paa Gravstenen at dømme, flittig, gud
frygtig og meget godgørende. Han var gift med den meget lærde
Mordechai Sofers Datter Tscharna, som døde Kol Nidre Aftenen
den 10. Oktober 1663 i Wien.
Salomon Linz-Auerbach var Søn af Simon Linz-Auerbach. Denne
var født i Frankfurt a. M. og indvandrede til Wien, hvor han opnaaede stor
Anseelse og udfoldede Velgørenhed i udstrakt Grad, og han har ifølge
Indskriften paa Gravstenen vistnok bygget en Synagoge. Han blev 1598
af Kejser Mathias udnævnt til hans Hof-Jøde, hvilken Udnævnelse
blev fornyet i 1620 af Ferdinand II. Udnævnelsen indeholdt tillige
særlig Beskyttelse, ikke blot for ham, men ogsaa for hele hans Familie.
Han døde 83 Aar gammel den 30. November 1631.
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(24)

ELIAS DELBANCO.
(c. 1710)

Simon Simele Dal Banco, som døde 1657, efterlod sig flere Børn i
Wien. Forholdene var gode, Familien nød Anseelse. Børnene blev op
dragne foruden i Handelen ogsaa i jødisk Videnskab, saaledes var
Børnenes Fremtid tilsyneladende sikret. Men der kom andre Strømninger
ved Hoffet i Wien, og
den 1. Marts 1670 blev der
offentliggjort et kejserligt
Dekret om, at alle Jøder
i Løbet af 4 Maaneder
skulde forlade Byen og
Landet. Af Simon Del
Bancos Børn kom Søn
nerne Elias og Modl til
Hamburg, hvor de fandt
Mulighed for at ernære
sig ved Handel. MODL
bosatte sig i Wandsbeck,
hvor han i en Aarrække
var Menighedens For
stander, og hvor han døde
1729. Elias blev i Ham
burg, hvor han kom til
Anseelse og blev regnet
blandt de fremragende
Medlemmer af Menig
heden. Hans Datter ZlPpora Rachel blev gift
med SAmuel Warburg,
som hørte til en af de
ældste og mest ansete
Familier i Byen. Dennes
Michael Levi Delbanco, d. 1771
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Efterkommere har antaget Moderens Navn Delbanco, deriblandt den
hertil indvandrede Elias Delbanco, der blev gift med Bendix Moses
Henriques’s ældste Datter Penina.
Elias Delbanco, ogsaa kaldt Elias Wiener af Familien Meschulamim, døde 9. Oktober 1710 (15. Tischri 5471). Hans Enke, Esther
Sara, Datter af Joseph Michael, døde 14. Marts 1738 (22. Adar 5498).
Begge fandt deres sidste Hvilested i Altona.
(25)

MICHAEL LEVI DELBANCO.
(c. 1695—1771)

Elias Delbancos Søn var Michael Delbanco, som var opdragen
i Velstand og tog ivrig Del i alle Rørelser i Menigheden i Hamburg.
I den store Strid Emden—Eibeschiitz tog han sammen med hele sin
Slægt Parti for den sidstnævnte. Om hans Virksomhed kan der ikke
oplyses noget, men han synes at have drevet Handel i Forbindelse
med Medlemmer af den udbredte Warburgske Slægt. Han nød sine Tros
fællers Tillid i høj Grad og fik overdraget flere Æreshverv indenfor
Menigheden. Han døde den 19. Januar 1771 i Hamburg og blev begravet
paa Kirkegaarden i Altona. Hans Gravsten har følgende Indskrift:
»Herunder hviler den gamle Mand, mæt af Dage, som var 75 Aar
gammel, da han døde. Den udmærkede Leder og Forstander for Me
nigheden og for det hellige Selskab, den velbyrdige Herre Michael,
Søn af velbyrdige Herre Elias Wiener af Levi Stamme af Slægten
Meschulamim, døde Lørdag den 4. Schvat og blev begravet Søndag
den 5. i Aaret 5531. Gid hans Sjæl maa blive optaget i de levendes Kres«.
Hans Datter Jette blev gift med sin Fætter Simon Simele Warburg,
men døde efter et Aars Ægteskab, hvorefter Warburg blev gift med
Søsteren Esther, som ligeledes døde i ung Alder, ikke 3 Aar efter
Brylluppet. MICHAEL Delbancos Datter Melche (Milka) blev gift med
Ruben Moses Henriques, hvis Sønnedatter Eva var Moder til Jacob
Simonsens Hustru Rose, født Hahn.
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Abraham Neuburg
Forstander.

Moses Bunems

Moses Ulmo-Augsburg

fra Prag

Forstander i Augsburg,
d. 10 » 1673 i Augsburg.

i

Schönle Neuburg

David Magnus Cohen

f. i Prag, Rabbiner i Mainz
og Hanau,
d. ”/» 1677 i Hanau.

Rabbiner i Hanau, Friesland
og Altona, d. efter 1653.

Jacob Moses Hahn

Jacob Levy

(i)

Israel David — Pessche Levy
Kgl. Hof-Juvelerer,
d.
1695 i Kbhvn.

(2)

d.

Ulk (Ulrike) Ellrich

Salomon Gans

d. 7s 1692 i Hamburg.

Købmand i Hannover.
f. i Minden, d. n < 1654 i Hannover.

Vogel

Seligman Norden
Købmand i Altona,
d. 7< 1709 i Altona.

Købmand i Altona,
f. c. 1655 i Frankfurt a/M.,
d. s7io 1705 i Altona.

d. "/o 1676 i Altona,

Judithe

d. ”/» 1714 i Kbhvn.

d. e. 1762.

(3)
David Henrik Israel
Handelsmand, Kantor i Kbhvn.,
d. 1757 i Kbhvn.

d n/i 1765 i Kbhvn.

—

Hanne

f. c. 1725,
d. '7» 1804 i Kbhvn.

(4)
Heyman David
Købmand i K.,
f. 1752 i Kbhvn., d. »/. 1850 sst.

Købmand i Osterode,
d. ” . 1707 i Osterode a H.

Joseph Süssei Cohen

(12)

Julius Simonsen
f. 7» 1851 i Kbhvn.
d. ’7« 1870 i Berlin.

•

)

Ruben Moses Henriques

(19)

d. ’ < 1773 i
Hamburg.

Købmand i Nakskov og Kbhvn.,
f. 1716 i Nakskov, d. ” i 1771 i Kbhvn.

Esther Cantor

—

David Jacob Simonsen
Overrabbiner i Kbhvn., Professor,
f. '7. 1853 i Kbhvn.

(25)

Eskild Moritz Salomon
Grosserer i Kbhvn.,
f. ‘71 1854 i Kbhvn.,
d. ” » 1918 sst.

Beate Simonsen
f. 4 . 1856 i Kbhvn.

d. "/n 1656 i Altona.

d. "/i 1701 i Altona.

Michael Delbanco — Sprinz Rachel Levy

Købmand i Hamburg,
f. 1695, d. *’ i 1771 i Hamburg.

Moses Ruben Henriques

ROSE HAHN

Rachel Louise Simonsen
f. *7.0 IBM i Kbhvn.,
d. "/i 1921 sst.

Nathan Moses — Hadassa Hildesheim

Købmand i Hamburg-Altona,
f. c. 1590 i Norden. *«/.. 1675 i Altona.

d. '7» 1738 i Hamburg.

Grosserer i Kbhvn.,
f. Se] tember 1758 i K.. d. 0 « 1823 sst.

f. 7i 1826 i Kbhvn.,
d. *7. 1869 sst.

Cora Caroline Salomon
f. = 1856 i Kbhvn.

1708.

d. 7i 1775 i Hamburg.

Ruben Henriques

Bendix Hertz

Købmand i Glückstadt.

Købmand i Harburg.

Jacob Guttmaan
Rabbiner i Hildes leim
og Breslau, Prof< ssor,
f. ”/4 1845 i Beu hen,

Købmand i Hamburg,
f. c. 1650 i Altona,
d. " a 1697 i Hamburg.

(17)

Moses Aron Nathan

f. i Glückstadt, d. sst. Købmand og Forstander i Altona.

—

11 Rachel Hertz

Købmand i Nakskov,
f. c. 1690 i Altona, d. i Juni 1744 i Nakskov.
(21) Bendix Moses Henriques
—
Købmand i Kbhvn., Marstrand og Göteborg,
f. 1725 i Nakskov, d. •*/. 1807 i Göteborg.

f. 1717 i bi amburg,
d. *7« 1807 i Kbhvn.

(14)
Isac Selig Hahn — Eva Henriques
Vekselerer i Kbhvn.,
f. '*/n 1799 i Kbhvn.,
f. ’7» 1788 i Hamburg, d.7. 1842 i Kbhvn.
d. ”/. 1867 sst.

JACOB SIMONSEN

Købmand i Glückstadt.

Milka DÅlbanco

(20)

Moses Henriques
(— Cornelius Jansen)

Elias Delbanco — Esther Sara Joseph Gerson Juda Levy (16) Aron Nathan (Cleve) — Esther Henriques Hertz Bendix

K ibmand i Hamburg.
d. 7io 1710 i Hamburg.

Købmand i Nakskov,
d. 1716 i Nakskov.
f. c. 1690 i Altona, d. i Juni 1744 i Nakskov.

i

Samuel Hildesheim

d. ’% 1641 i Wien.

Joseph Michael (15)
d.

Moses Aron Nathan

Rikl Linz-Auerbach

Bankier i Wien,
f i Venedig, d. 19 i 1657 i Wien.

Ruben Henriques

d. »/» 1803 i
Hamburg.

Beate David

Simon Simele dal Banco —

(23)

Købmand i Glückstadt.

Rosa Heilbuth

f. 1781 i Kbhvn.,
d. *h 1856 sst.

Vekselerer i Kbhvn.,
f. ”/. 1821 i Kbhvn., d.
1880 sst.
Emma Johanne Salomon
f. ’710 1854 i Kbhvn,
d. ’7. 1908 sst.

(17)

Chajim Cohen

Joseph Moses Heilbuth — Golde Cohen

(13)
Selig Samuel Hahn
Købmand i Hamburg,
f. c. 1750, d. ”1807 i Hamburg.

f. 1752 i Hamburg,
d. 7>o 1822 i Kbhvn.

Moses Henriques
(— Cornelius Jansen)

Tobaksspinder og Købmand
i Nakskov.
f. c. 1660 i Hildesheim, d. ”/< 1722 i Nakskov.

d. *7» 1759 i Hamburg.

Købmand i Hamburg
d. "'/< 1806 i Hamburg.

Købmand i Wien,
f. 1548 i Frankfurt a. M., d. s7n 1631 i Wien.

f. i Gluckstadt, d. sst.

Moses Heilbuth — Sara Lea Posner

d. ’/o 1807 i
Hamburg.

Simon David Linz-Auerbach

Bankier i Wien,
f. i Venedig, d. *7« 1650 i Wien.

Isac Baruch Cantor — Sara Samuel (24

Esther Henriques (18)

Købmand i Hamburg.
f. c. 1650 i Altona.
d. ‘7. 1697 i Hamburg.

Købmand i Hamburg.
d. ”/: 1757 i Hamburg.

(22) Ascher Eschke ( Ensl) Mesch ulamim

Købmand i Glückstadt.

(15)
Nathan Moses ~ Hadassa Hildesheim
Købmand i Hamburg-Altona,
d. "'n 1656 i Altona.
f. c. 1590 i Norden, d.‘7n 1675 i Altona.

Aron Nathan (Cleve)

Freude Spanier
f. c. 1595 i Stadthagen,
d. ”/» 1681 i Hannover.

Samuel Hildesheim

f. c. 1628 i Hameln,
d. ”/» 1695 i Hannover.

1709 i Osterode

d. 9 - 1709 i Osterode.

Samuel Moses Hahn — Brendel

(6)

Sophus Heiman Simonsen
Vekselerer i Kbhvn.,
f. «/» 1850 i Kbhvn.,
d. “,/n 1913 sst.

Købmand i Stadthagen og Altona,
f. c. 1575, d. *’/11 1646 i Altona.

(10)
Joseph Goldschmidt (Hameln)
Købmand i Hameln, Hildesheim og Hannover,
f. c. 1597, d. ”/i 1677 i Hannover.

Jente Goldschmidt (Hameln)

Gella Lazarus (Trep) (16)

d. 51 n 1769 i Hamburg,

Købmand i Hamburg,
f. c. 1713, d. '% 1790 i Hamburg.

Marianne Meyer

(5)
Simon David Levy —
Optiker i Kbhvn.,
f. 1760 i Holland, d. 7« 1833 i Kbhvn.

d.

(8) Moses Samuel Hahn — Freudehe Cohen
Købmand i Hamburg,
d. ‘7» 1760 i Hamburg.
I

—

Lazarus Hertz (Trep) — Zippora Gans

d. *7i 1730 i Hamburg. Rabbiner i Osterode, Landrabbiner
i Hannover, f. i Frankfurt a'M..
d.
n 1703 i Osterode.

Henrik Israel — 1 Sara Goldzieher — 11 Breine Levy

Kantor i Kbhvn.,
d. 1733-40 i Kbhvn.

— Schdnche Cohen

Ruben Goldzieher (7) Samuel Jacob Hahn — Freidel Norden (9)

1707 i Altona,

Sussman Gans
Købmand i Minden,
d. c. 1540 i Minden.

Elias Cohen

d. ‘7io 1678 i
Frankfurt a/M.

—

Menighedssekreter i Frankfurt a'M.
d. ” ■ 1703 i Frankfurt a/M.

Mathe Jacob
f. 1582, d. “ 7 1656 i
Altona.

Købmand i Altona,
f. 1614, d. »7s 1653 i Altona.

Moses Hahn — Freudlein Bunems
d. c. 1660 i Frankfurt a;M.

Nathan Ellrich
Købmand i Detmold og
Altona, d. i Altona.

Nathan Spanier

(H)

Købmand i Witzenhausen,
Forstander i Kurhessen.

Jacob Simon Bunems — Edel Ulmo-Augsburg

i Frankfurt a/M.

Forstander i ?

Samuel Stuckert (Stuttgart)

Rachel Henriques
f. November 1766 i Kbhvn.,
d. '*/» 1828 sst.

d. *•/» 1746 i
Nakskov.

Elischewa Chawa
d.

1796 i Göteborg.

