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Gravsten over den i 1683 i Hamburg 
myrdede Abraham Metz, der boede i 
Altona, som var dansk område.

Herunder hviler en hellig mand, der 
var glad ved at udføre Herrens bud. 
Da han uden at tænke på noget ondt 
på sin virksomheds vegne forlod sit 
hjem, blev han overfaldet af en for
bryder og dræbt. Hans lig lå fire år 
skjult i en skorsten. Men Kongen, som 
engang skal åbne gravene, har ledet 
det til, at forbrydelsen blev åben
baret. Den samme forbryder har nemlig 
senere dræbt en anden jøde, hvorefter 
han blev arresteret og måtte tilsidst 
tilstå, at han også har dræbt den først 
forsvundne og skjult liget. Han blev 
dømt og hængt. Her hviler den hellige 
og velbyrdige herre Abraham, søn af 
velbyrdige herre Simson Simmele fra 
Bonn ved Rhinen - hans minde være til 
velsignelse. Han blev myrdet den 24. 
tischri i året 5444 og blev begravet 
24. ab i året 5448.

(svarer til 14. oktober 1683 og 20. 
august 1688. Som "hellig" betegnes den, 
der har lidt døden for den jødiske 
tros skyld).
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Forord

Siden udsendelsen i året 1956 af min bog "Mine Forfædre, deres 
liv og færden, med 1 anetavle og 18 stamtavler" har jeg gennem 
årene fået mange henvendelser om at lade bogen genoptrykke i 
ajourført form.

Bogen omhandlede på sine 302 A4-sider bl.a. efterkommerne af 
ægtefællerne Moses Abraham Metz og Sara f. Bendix' 3 børn, Friefche 
(Frederikke) Metz, født 04.07.1788 i Fredericia, gift med Marcus 
Meyer, Reitzche (Rikke) Metz, født 1791 i Fredericia, gift med 
Hartvig Levin, og Abraham Moses Metz, født 26.05.1793 i Fredericia, 
gift med Eva f. Wulff.

At ajourføre disse 3 grene vil blive en overordentlig stor og 
krævende opgave, til hvis løsning der vil medgå flere år.

Jeg har derfor i denne bog - også af hensyn til en historisk 
baggrund, der vil fremgå af det følgende - begrænset mig til 
alene at offentliggøre efterkommerne efter Abraham Moses Metz 
og Eva f. Wulff, som blev gift i Randers den 20.10.1819. Antallet 
af deres efterkommere er for tiden beregnet til 325. En fordeling 
af disse på ægteparrets 8 børn omtales senere. For en ordens 
skyld bemærkes, at indgiftede personer og deres forældre ikke 
er medregnet.

oktober 1994 Hans Metzon
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Vi skriver september 1919. Den store krig er afsluttet. 
Menneskeheden ser frem mod en bedre og mere fredfyldt verden.

Den 20. oktober 1919 er det 100 år siden, at Abraham Moses Metz 
og Eva Wulff blev gift i Randers. Inden for slægten mener man 
at burde mindes denne begivenhed, og 2 af nævnte ægtepars mange 
børnebørn, fætrene Julius Metz og Moses Metz, indbyder derfor 
til en slægtssammenkomst denne dag i Nimbs selskabslokaler i 
København.

Blandt mine forældres efterladte papirer fandt jeg indbydelsen, 
som min far havde besvaret med, at da mine forældre p.t. boede 
i Hamburg, og min mor var højgravid (med mig), kunne de ikke 
foretage den dengang lige efter krigen besværlige rejse til 
København.

Hvordan det var gået med festen, fik jeg først at vide mange 
år senere. Hos fælles slægtninge mødte jeg i 1987 Henrik baron 
Schaffalitzky de Muckadell, dattersøn af føromtalte Julius Metz. 
Henrik fortalte, at festen var blevet aflyst, da Martin Metz - 
også en fætter - pludseligt døde den 28. september 1919, men 
at festtalen var i hans besiddelse. Jeg lånte den og fandt dens 
indhold så usædvanligt, at jeg publicerer den for slægten nu - 
nøjagtig 75 år efter.
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Indbydelsen til slægtsfesten 1919

ANDAGEN DEN 20. OKTOBER 1919 er det
Hundrede Har siden, at vore Bedsteforældre 

Abraham Moses Metz og Eva f. Wu/ff havde Bryllup 
i Randers. Dagen fejredes efter Datidens Forhold 
med stor Højtidelighed og under megen Deltagelse 
fra Slægt og Venner.

Det forekommer os, at de nulevende Generationer 
skal mindes Dagen, og foreslaar vi derfor, at vi sarn
ies ti! en Fest i Kjøbenhavn, hvor de fleste er bo
siddende, og vH denne blive afholdt i Nimbs Selskabs
lokaler ovennævnte Dag Kl. 7 Aften.

Vi mener, at ca. 15 Kroner for hver Deltager vi! 
være tilstrækkelig ti! at fejre Dagen paa festlig Maade.

! Haab om, at denne Tanke maa vinde Sympati og 
stor Tilslutning, beder vi Eder om snarest — senest 
inden 1^September — at meddele eventuel Deltagelse 
til Moses Metz, Pilestræde 39, Kjøbenhavn K.

Med venlig Hilsen

Eders hengivne

JULIUS METZ, MOSES METZ,
Skibstrup pr. fialsgaarde. Kjøbenhavn.

Paaklaedning : Festdragt.
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Festtalen

Ud fra mit kendskab til personerne vil jeg mene, at Julius Metz 
er forfatter til den del af talen, der omhandler bedsteforældrenes 
hjem. Det historiske stof om bedsteforældrenes afstamning har 
Moses Metz taget sig af.

Som det ældste barn af stamforældrenes ældste barn (Moses Abraham 
Metz) skulle Julius Metz holde talen i oktober 1919 hos Nimb.
Han havde selv oplevet hjemmets indretning og indsuget dets atmosfære. 
I 1919 var Julius Metz 66 år gammel.

Jeg har tilladt mig ganske kort og kun enkelte steder at kommentere 
talen, hvor jeg fandt det påkrævet.
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kommentarer ved Hans Metzon

Abraham Metz’ fulde navn var Abraham Moses Metz

Martin Metz (min farmors broder) døde rettelig den 28. sept.1919

den nævnte fætter Abraham Metz hed Abraham Moses Metz og var født 
den 8.april 1873

Det blev ganske vist oplyst ved Moses Abraham Metz’ død i 1827, 
at han var 99 år gammel, men denne alder passer ikke med op
givender til folketællingerne. Han er nærmere født ca. 1744, men 
har ved sin død været anset som en ældgammel mand
Oldefar har ikke været 80 år, da han i 1813 optræder i Randers 
jfr. note 4)
Frederik den 6., der regerede fra 1808 til 1839, aflagde besøg i
Randers i juni 1824
Oldefar i 1793 49 år, jfr noterne 4) og 5)

Reitzche (Rikke) var født 1791 i Fredericia og døde l.sept. 1891 
i København. Hun var da 100 og h år
Friefche (Frederikke) var født 4.juli 1788 i Fredericia og døde 
18. august 1850 i Randers

Rosalies udtalelser om de skønne tre 
skrift dateret 1. maj 1914 bag på et 
forældre Israel Carl Wulff og hustru

børn findes med hendes hånd
si lhue tbi 1 lede af Eva Wulff’s 
Figge født Davidsen
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Tale holdt ved mindefesten i anledning af bedsteforældrenes,
Abraham Metz og Eva Wulffs

loo aars bryllupsdag d. 2onde Oktober 1919»

(Efter at talen var nedskreven, døde fætter Martin pludselig D.3o - 9 - 1919, 
og festen blev aflyst.)

Den 2onde Okt. 1919 indbød fætter Abraham Metz (søn af Carl Metz) til en fa
miliefest i hans hjem i Farimagsgade, og her blev nogle dele af talen fremsagt, 
medens jeg oplæste (efter opfordring) en sang, som var paatænkt at skulle være 
afsunget.

Jeg vil først fortælle Dem nogle data fra de to gamle hjem, hvorfra 
vore bedsteforældre er udgaaet; og dermed fremdrage nogle minder fra bedstefor
ældrenes gamle hjem i Østergade (ligefor Rugtorvet el. Frederikspladsen).

Bedstefaders hjem:
Hans far var Moses Abraham Metz, født i Altona aar 1727, tog borger

skab i Fredericia d. lo. Okt. 1782 at handle med: ”Nürnberger- og andre korte 
vahrers forhandling.” Hams mor var Sara Bendix.

Oldefar boede i 1813 ( 8o aar gammel) paa volden ved siden af Oberst 
v. Bonnichens gaard, og da var: ”— godh Hvedemel at bekomme hos ham.”

Oldemor var berømt for sine ”Bolisher”, dem Frederik d. 6te engang 
fik at smage under sit ophold i Randers. - Han syntes saa godt om dem, at han 
straks gjorde en større bestilling.

Da oldefar var l±9 aar gammel (1793), fik vore oldeforældre deres ene
ste søn, vor bedstefar, Abraham Moses Metz, født 26. Maj. Desuden havde de 2 
døtre: Reidsche (+1791) gift med Hartvig Levin; og Frederikke (+ - ?) gift med 
Marcus Meyer, urtekræmmer.

Formueomstændighederne i bedstefaders hjem synes ikke at have været 
de bedste i aaret 1819« - ”Efterskrevne af den mosaiske religion her i byen 
have overleveret mig som haandfast pant for laante penge nemlig: Moses A. Metz: 
2 Drejels Duge og 24 servietter, eet Stykke Drejl paa 40 Alen. Hartvig Levin: 
Een Guld Brystnaal med ægte Steene, een ditto uden Steene, een mindre do, een 
liden guldring og een Dansk Dukat, og da tiden, under hvilken dette pant skul
de været indløst, forlængst er udløben, saa opfordres ejerne herved til at ind
løse Pantet inden 4 uger fra dato, da dette i modsat Fald realiseres ved of
fentlig Auktion til mit Kravs Erholdelse saa vidt muligt.

Foss, Saddelmagermester.”
Et hjem med gamm-elt jødisk rituel; det fremgik tydeligt af den ved- 

hængen ved den gammeljødiske ritus, som baade bedstefar og tante Hartvig Levin 
ved hele deres levevis gav bevis for.

Et hjem, hvor faderen møjsommeligt sled for udkommet, og hvor husmo
deren lavede ypperlig mad, der havde 3 smukke børn idet har vi tante Rosalies 
udtalelser for). Om denne skønhed er nedarvet paa os og de yngste generationer, 
ja derom maa vore damer dømme. De i den yngste generation, der er nærmest be
slægtet med dette gamle hjem, er konditor Abrahams børn.

Bedstemoders hjem;
Hendes far var Israel Carl Wulff, * 17/9 1761 + 5/11 1826.
Han flyttede fra Fredericia til Randers (45 aar gammel) i 18o6. Ved 

Ved ”en Bortrejse” indrykkes følgende avertissement i Ribe Stifts- og Adresse
avis: ” Da vor Forstander, Israel Carl Wulff, nu har forladt Fredericia og
er rejst til hans Bestemmelsessted, Randers, saa skylder den Jødiske Menighed 
ham ikke allene den offentlige Taksigelse for hans gode Bestyrelse som Menig
hedens Forstander,- 6om han med' saa megen Iver og Ulejlighed i 8 Aar har forre- 
6 aaet, men Og den Nidkærhed han stedse viste med at understøtte de trængende,
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8aa at hans bortrejse fra os er en Afsavn for den hele Menighed, og hans Ærre
minde vil blive uforglemmelig, endog ved den sildigste efterslægt.

Fredericia, den Ilte Maj 18o6, Simon Levin, Rabbiner.
Bedstemors mor var Frederikke (Fikke), født Davidsen. *28/1 1772 - 

+12/11 18j6. ”---- en elskelig Kvinde, som var berlmt over hele Jylland for
sin Godgîrenhed”, skriver arkitekt Uldall, der i Tidsskrift for Jødisk Histo
rie og Litteratur, 1ste aargang, fortolker nogle eksempler paa hendes godgøren
hed«

Vor oldefar W. drev i I806 et stort garveri i Fredericia, som han 
vedblev at drive, efter at han var flyttet til Randers. Efterhaanden erhverve
de han sig flere ejendomme i Randers blandt andre, no. }1 paa Randers Nørrega
de, hvor han havde en stor manufaktur og urtekramhandel. Ligeledes havde han 
i I808 købt gaarden no. I06 med tilhørende lejevaaning, lo7, i Rosengade; se
nere er han ejer af det saakaldte ”Numsens Magasin” beliggende ved den ældre 
klædefabrik paa hjørnet af Nørregade og Fabriksstræde.

Han beskæftigede sig ogsaa med landvæsen, og lejede adskillige af 
byens markjorde. Han ejede galeasen, Fortunen, (15 Kommercelæster), solgt i 
1815. En baad havde han til lystsejlads,”Den gode Hensigt”, ved Fredericia, 
som han solgte efter at være flyttet til Randers.

Hans hovedvirksomhed var i Randers yngre klædefabrik i den ejendom, 
som. nu tilhører Randers Aktietømmerhandel. Han ejede et par bøndergaarde, en i 
Lyngby,(Nimtofte sogn), solgt i 1816. Han var parthaver i et kaperskib,”Den ra
ske Jyde”, sammen med Salomon Levin og Niels Trap (far til forfatteren af «• 
Traps Danmark.) Den raske Jyde solgtes i 1811.

Statsbankerotten i 181? og de daarlige tider efter krigen med’ England 
paaførte klædefabrikken og dermed oldefar store tab. I September 1819 bortsolg
tes efter vedkommendes begæring og eksekution en ham tilhørende tørvemose i 
Randrup kær, Gassum sogn.

Vor bedstefar, Abraham Moses Metz, løste borgerskab i Randers 15.Aug. 
1817 og begyndte at drive manufakturhandel en gros, og det maa vel være kort 
efter dett/eat, ja maaske før, at han friede til jomfru Eva Wulff. Han har selv 
fortalt mig, hvorledes han var klædt; gule ridebenklæder og langskaftede ride
støvler— han var nemlig rytter — om søndagsrytter eller om han selv ejede en 
hest — skal jeg ikke kunde sige — . Blaa frakke med knapper af sølv, høj hat, 
ridepisk, etc««

Jeg erindrer , at han fortalte mig dette, da jeg ledsagede ham fra 
synagogen; vi gik just ned ad Helenestræde og passerede slagter Nathan i Kro
gen« Bedstefar gik langsomt, støttende sig til den morsomme stok med det ud- 
skaarne - ypperligt udskaarne - maridehoved. Jeg forbavsedes over at høre ham 
karakterisere sig selv som een af datidens modejunkere, men idet jeg ytrede 
min forbavselse, over at han saa saaledes ud, sagde han; Det maa du tro, hvor
ledes tror du ellers, jeg havde vovet at fri til den rige Købmand Wulffs 
datter ?

Jeg synes, at denne lille erindring er værd at lægge mærke til, thi 
den giver os afstanden mellem de 2 hjem, fra hvilke vore bedsteforældre er ud- 
gaaet. Men religionen,dens skikke og det sammenhold, som altid fandtes mellem 
datidens jødiske familier, som jo var nødvendigt, for at de kunde hævde sig 
mellem landets andre borgere, hvor de dengang kun var taalt, var naturligvis 
et bindeled mellem de to unge. Bedstefar var 26 og bedstemor 25.

Den 2onde Oktober 1819 6tod saa brylluppet i den store sal i hendes 
forældres hjem.. Efter den tids skik var hele den jødiske menighed indbudt til 
festen, og nabolaget illuminerede. I Randers Avis staar der 23/lo 1819s De af 
mine ærede Medborgere og Velyndere, som d. 2onde d. M. om aftenen ved min- dat
ters Bryllupsfest med Handelsmand Hr. A« M.Metz bevidnede os deres Deltagelse 
ved Illumination, ydes hermed min hjerteligste Taksigelse.

Det var næsten nødvendigt, at medborgerne lyste lidt op i gaderne, 
thi det var daarligt bevendt med gadebelysningen i Randers dengang. Den 3die 
Marts I8I9 læses i Randers Avis; Den i Provins-Kjøbstæderne saa almindelige 
Mangel af Gadernes Oplysning i de mørke Aftener, hvorved man ofte staar i fare 
for, naar man ej er forsynet med en Haandlygte, at rende paa hinanden og kom
me til Ulempe, kan nu her snart ventes erstattet. I disse Aftener har man an- 
stillet Forsøg med den fra saa mange Steder priste Belysning ved Gas, og saa



40 år senere vil sige 1859, da var Julius Metz altså 6 år gammel

chuppen betyder brudehimmelen
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vidt Apparaterne tillode det, faldt diese Forsøg ret godt ud. Det antændte Gae 
kastede et klart Skin fra sig, at det oplyste en Strækning, hvortil ellers tre 
almindelige Lanterner behøvedes. Forsøget skede lige uden for Slotsporten, og 
Gasset lededes i Blikrør ud fra den derværende Smedie, hvor det blev udviklet 
af Steenkul. Ved denne,som ved enhver anden Nyhed, havde naturligvis samlet 
sig en stor Hoben Folk.

Efter tidens skik betænkte man ved slige lejligheder byens fattige. 
Den Jo/lo læses i Randers Avis følgende: Ved Hr. Kjøbmand Metzes og Jfr. Wulf- 
fes Bryllup blev givet til de Fattige, 9 Rdlr., 1 Mark, 12 Sk., S og T, hvor
for paa de Fattiges Vegne takkes af Niels N. Bay, Fattig Kasserer.

Hvad betyder S og T ?
Det betyder rigsbanksedler og rigsbanktegn. For at faa sølvværdien 

maatte man beregne denne ved hjælp af quartalscoursetabeller; efter tabellen 
var sølvværdien kun 7 rbdlr., o mark, og 6 skilling eller ca.16/21 af paalyden
de. Skal vi omsætte det i ”datidens Randers délicatesse”, laks, saa bliver det 
vel omtrent 16 pund af den laks, der i aften serveres her for os. Skal vi om
sætte i smør til datidens pris, 3 rbdlr. pr. lispund, bliver det ca. 48 pund 
til nutidens pris: ca. 144 kr.. Foruden dette beløb har man sikkert ogsaa gi
vet et større beløb til de i Randers værende og andre jødiske fattige.

Jeg kan i min fantasi udmale mig bryllupsfesten, da jeg jo - rigtig
nok 4o aar senere - i mine bedsteforældres hjem, og noget senere i det valen- 
tinske hjem, var til stede som barn ved lignende bryllupsfester i saa nogenlun
de det samme familieinteriør. Til stede var naturligvis hele den wulffske fami
lie, maaske ogsaa bedstemors kusine, Helene, der lo aar senere blev gift med 
Isak Valentin. Naturligvis Hartvig Levin og Marcus Meyer gift med bedstefars 
to søstre; maaske var ogsaa Heinrich .Meyer og Abraham Simon, de to forhenværen
de slagtersvende, under deres jødiske navne,Chajim Aschenes og Aaron Aschenes, 
der da de kom til Randers, havde faaet arbejde hos vor oldefar W. paa klædefa
brikken, men som nu handlede under firmaet, H. Meyer & Simon. Til stede var 
vist nok ogsaa Rabbi Sinai med hustruen, Lea Lobel samt naturligvis Bloch fra 
Fredericia, som muligvis forrettede vielsen i synagogen i Snaregade eller maa
ske under chuppen i oldeforældrenes hjem.

Saa begynder hvedebrødsdagene for de to unge; har de maaske i disse 
set Cettis store kabinet af voksfigurer? I Randers Avis af 31/1 182o staar: 
”Med høje Øvrigheds Tilladelse vil A.Cette,Kgl. priviligeret Koushør fra Køben
havn, have den ære at forevise det højstærede Publikum et stort Kabinet af 
Voxfigurer i Legemsstørrelse forestillende de fleste Konger og Fyrster i Euro- 
ropa, mange som endnu aldrig er set her. Kabinettet er fra i morgen, Kl. 9 til 
om Aftenen Kl. 9 hos Hr. Israel Carl Wulff, boende paa Torvet her i Randers. 
Indgangen koster 2 Rbmk. og for Børn 1 Kbmky Maaske havde de gratis entre.

Og da den smukke maaned Maj kom, spadserede de nygifte sikkert i den 
skønne Dronningens Have, i Marienlund for at høre paa nattergalesangen. Læs 
Randers Avis 3o/5 182o: ” Da man i Mands Minde ej kan erindre, at der har væ
ret Nattergal her ved Byen, saa er det mærkeligt nok, at der i Aar har indfund
et sig en saadan lille Virtuos i Dronningens Have i Marienlund. Hvis den bli
ver og med Tiden formerer sig, vil det unægteligt bidrage til endnu mere at 
forskønne dette desforuden dejlige Anlæg.” ver førtes rigtignok polemik om den
ne nattergal; Aalborg var misundelig, og Aalborg Avis mente, det var en ugle. 
Endnu i Randers Avis fra 15/6 i860 læser man følgende: ” Da den her til ankom
ne Nattergal har vakt saa megen Interesse, (hvilket kendeligen spores af den 
Mængde Spadserende, som nu hver Aften træffes i Marienlund, hvor man sjælden 
fandt nogen uden netop om Søndagen), saa vil det vist ikke være uinteressant 
vide, at denne ikke er den første Nattergal, Randers har haft, skjønt de fle
ste ikke kan mindes det. Udgiveren har nylig modtaget et Brev fra en troværdig 
Mand, som er opdraget i Randers, hvori han forsikrer, at han for 40 Aar siden 
mange Aftener har hørt Nattergalen slaa i den Hauge, som nu tilhører Gartner 
Bursche paa Brødregave. Haugen ejedes den Gang af Rebslager Borre og laa £il 
den saakaldte Slotshauge, hvor nu den Yngre Klædefabrik Staar. Denne var be- 
voxet med mangfoldige Træer, hvilke bleve ryddede af Vejen, da Købmand Thomas 
Hansen købte den og anvendte Pladsen til Tømmergaarde og Pakhuse. Hr. Cancel- 
liraad Stabeils Hauge, som nu almindelig kaldes Slotshaugen, var forhen Blege
plads, indtil Etatsraad Kirketerp købte den efter Fru. Schilde og anlagde den 
nuværende', smukke Hauge.
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Ak ja!! I Burschersgade sad mange aar efter den næste generation og 
den6 børn og skuede ud over oldeforældrenes gamle ejendom; - - - da var for 
længst nattergalesangen forstummet, og deres forfædre sov under mulde.

Men da efteraaret kom, og nattergalen var bortfløjet, da kom der sik
kert sorg til det unge hjem, thi den 2onde Nov. (15 mdr. efter brylluppet) 
spredtes vore oldeforældres bohave for alle vinde ved auktionholderens haarde 
hammerslag, og i Jannuar 1821 solgtes ejendommen paa Nørregade. Ogsaa klædefa
brikken skulde have været solgt med inventaret, men der maa vel have været ven
ner, der støtter ham, thi d. 16. Aug 1821 er fabrikken atter i virksomhed. Han 
underskriver sig, I.C. Wulff, Klædefabrique - Entrepreneur.

Den I5/2 1821 holdt den førstefødte,(min far) Moses Abraham Metz,sit 
indtog i denne verden. Han havde en amme, - en bondepige eller kone fra omeg
nen af Randers, som jeg kendte i min opvækst; det var morsomt at høre hende 
kalde far ved fornavn og sige du til ham; naar hun besøgte os,indtog hun altid 
hæderspladsen - far6 plads - i sofaen!!! Og far viste hende altid megen kær
lighed og opmærksomhed. Far var opkaldt efter oldefar Metz.

I efteraaret 1822 solgte oldefar gaarden i Mogenstrup efter begæring 
af Den Almindelige Enkekasse (81 tdr. hartkorn). Kort efter solgtes nr. 215 i 
Brødregade. Men trods al denne økonomiske misere var oldefar dog indbuden til 
taffel for kong Frederik d. 6. hos amtmanden, da kongen besøgte Randers i Juni 
I824 og havde ladet sig forevise klædesfabrikken. Da var far 5 aar og 4 mdr. 
gammel og tante Sarah (opkaldt efter oldemor) laa vel da i vuggen.

5te November 1826 døde oldefar W. 65 aar gammel. Han efterlod sig ik
ke noget synderligt; det fortælles,at oldemor samlede alle sin mands efterladne 
papirer i sit forklæde, der i blandt adskillige fordringer paa herremænd,6om 
oldefar havde laant penge, og brændte dem. - Hun vilde ikke gøre de folk ulyk
kelige! Oldemor W. boede som enke i Dytmærsken og døde der 12/11 I856.

Far var den gang 15^ aar gi. og naturligvis i manufakturlære hos Ger
son Heineman i Randers (død 1841).,.Far havde faaet en udemærket undervisning i 
H.C.Jakobsens Institut (en skole som jég ogsaa frekventerede). Hvorledes bør
nenes undervisning i;vrigt har været, kan jeg ikke udtale mig om; antagelig 
havde den for fleres vedkommende ikke været synderlig god. I 1844 holdtes vel 
sølvbryllup, men hvorledes dette fejredes, ved jeg intet om. Bedstefar var den 
gang cigarfabrikant, og antagelig boede bedsteforældrene da til leje hos Glar
mester Kock lige for Rugtorvet imellem Rebslager Winge og Købmand S. A. Søren
sen, (Fedt Sørensen). Ved siden af denne sidste boede en anden købmand, Bræn
devinsbrænder Sørensen, hvor siden Onklerne Beny og Carl havde sukkerkogeri, 
medens onkel Carl som nygift straks boede hos denne sidste, og der er kusiner
ne Sara og vistnok Eva født.

Før jeg fortsætter, maa jeg bede damerne tage bordkavallerer; det vil 
være heldigt, at De ovenpaa den dosis familiehistorié, faar noget mere materi
el føde. Jeg skal da ved bordet forsøge paa at give Dem en kort skildring af 
bedsteforældrenes hjem, i Østergade ved Rugtorvet, saaledes som det nu staar 
for mig og begrundet paa selvoplevelser i min barndom.

Det er først i 1857 - 1858, at jeg som 4-5 aarig purk ved selvsyn 
begynder at skimte bedsteforældrene og deres gamle hjem. Bedstemor skal have 
været paa besøg hos os i Horsens; hun kom nok og overraskede forældrene, der 
ikke førte kosher husholdning, i færd med at spise haresteg til middag. Den 
fjernedes hastigt fra bordet. Ved denne lejlighed, maaske ved en tidligere, 
medbragte hun som en gave til mig, den førstefødte af børnebørnene, en lille 
barnegyngestol, som jeg længe mindes fra barnekammeret. Der fulgte med denne 
en lille devise med bedstemors egenhændige skrift, den lød:

I den du gynge din vævre krop 
som liden fugl i bøgetop.

Vi sejlede fra Horsens til Randers i I858 (?) Men to gange har jeg 
med diligence besøgt bedsteforældrene i Randers, sidste gang var det, da min 
moster, Josephine Philipsen, fra Viborg havde bryllup med manufakturhandler 
Moritz Cantor fra Hobro. Mine onkler, Philip og Joseph Philipsen,fra Viborg.var 
ogsaa i Randers i den anledning, og festmaaltidet efter vielsen i synagogen 
fandt sted i storstuen ho6 bedsteforældrene i Østergade. Onklerne, Beny og Carl 
boede dengang hos Rebslager Winge ved siden af bedstefar i to portværelser.Der 
blev min bror, Philip, og jeg pyntede af vor bedstemors søster, tante Jette. 
Vi havde formodentlig sovet der om natten.
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Det var først da vi blev bosiddende i Randers, at øjnene aabnedes 
for bedsteforældrenes hjem, hvor samlingsstedet var for alle børnene og svi
gerbørnene, Mine forældre, onkel Israel, tanterne, Sara, Rikke og Rosalie, on
kel Beny, onkel Ludvig og tante Caroline, samt onkel Carl; senere tanterne, 
Vilhelmine og Rikke. Af børnebørnene, der færdedes i dette hjem, var: Martin, 
Nanny, den lille Sara, Sofie, David, Philip og jeg; men af de nulevende erin
drer vel kun Martin, David og jeg noget af dette og de begivenheder, som de ud
foldede sig for vore barneøjne.

Skal vi Martin fortælle lidt om vor entre, naar vi kom allene og 
vilde aflægge en lille visit? Morsomst var det, at gaa ad butiksdøren ind i ci
garbutikken. Straks man kom ind, laa der et bredt vippebrædt, ved hjælp af hvil 
ket en klokke blev sat i bevægelse, der alarmerede den vagthavende, bedstefar 
eller en af tanterne; bedstemor var for fyldig dengang til at være ekspiditrice 
Saa raabte vi: •' Det erfriig!” For ikke at ulejlige nogen og svippede hurtigt 
ind i et ved en glasvæg fra butikken adskilt lagerrum, hvorfra en stejl trappe 
førte op til dagligstuen. Vi maatte, for at komme igennem dagligstuens gulv, 
løfte en lem, og vor entre skete altsaa som en liden venlig nisse. Vi skyndte 
os saa hen til bedstemor, der flittigen sad ved syarbejde, strikkearbejde el. 
lignende, maaske i færd med at kruse strudsfjer, en dengang meget benyttet mo
deartikel, eller i færd med at pynte damehatte, kyssede, hende og derefter hen 
til bedstefar, der benschede os og kyssede os; undertiden sad vel ogsaa en el. 
to af tanterne der. Tante Sra sultede i køkkenet, og hende opsøgte vi saa, hun 
var os en god veninde. For at komme til hende, maatte vi gaa forbi lemmen i 
gulvet og ind igennem det lange mørke sovekammer, først forbi en dør , der før
te til tanternes jomfrubur, forbi bedsteforældrenes store himmelseng, forbi det 
eneste vindue, hvorigennem vi kunde se ned i den lille, smalle gaard, der ved 
et plankeværk med en gennemgangslaage var skilt fra Rebslager Winges noget 
større gaard^

Maaske løb vor jævnaldrende, den lille Marius Winge (nuværende kam
merherre) og legede med hans storebrødre. Laagen i dette plankeværk benyttede 
onklerne, Beny & Carl, naar de skulde til chokolade- eller cigarfabrikken.

Fra soveværelset kom vi ud i en lille gang, hvorfra en bagtrappe før
te ned i gaarden til det gamle, store pæretræ, der i September bovnede af de 
herligste graapærer; endvidere førte derfra en trappe op til cigarfabrikken, 
hvor jeg har set Joseph Valentin rulle cigarer; ogsaa en søstersøn til bedste
mor, Michael Salomon fra København, arbejdede der nogen tid. Fra denne gang 
førte 2 el. 3 trin op til køkkenet, hvor tante Sara var travlt beskæftiget med 
delicatesserne. Der fik vi ogsaa en lille hilsen og kærtegn og maaske noget 
godt, f.eks. lidt rosinvin eller i mangel af dette nogle af de rester, hvoraf 
denne ædle vin var tilberedt. Maaske sagde hun: ” Vil I ikke ned og se,om der 
ligger none pærer?” Og saa for vi ned ad køkkentrappen, og var der saa tilfæl
digvis ingen, ja saa kom der et langt kosteskaft ud af køkkenvinduet, og en 
venlig tante børnefe berørte da let nogle modne pærer, som saa rutsjede ned 
for vore fødder.

Maaske kom en af onklerne gjennem laagen i plankeværket i travl fær
den mod chokoladefabrikken; maaske onkel Beny i sin hvide, korte arbejdstrøje 
og paa vor bøn,om vi maatte gaa med, tog han os ved haanden, og raabte op til 
køkkenvinduet: ” Han gaar med mig!” Og saa gik vi gennem de faa kvadratmeter 
have, hvori intet groéde, gennem en laage ind i Købmand Bers tømmergaard, gen
nem en smøge langs med et plankeværk, der skilte købmand Bergs gaard fra køb
mand Sørensens gaard, hen til chokoladefabrikken med dens larmende maskineri; 
den store gryde hvori de blanke kugler malede cacaoen, og hvori blandingen med 
sukkeret fandt sted, der gav den herligste chokoladedejg; med dens larmende 
klappebrædt hvorpaa' blikformene med chokoladedejgen blev hensatte for at komme 
i pladeform. Saa morede vi os over at se onklerne pakke de smaa chokoladestyk
kerind i hvide papirer, hvorpaa Danmarks berømte slotte og andre bygninger var 
afbildede, og mangen en lille brækket kage blev skudt hen til os unger; - hvor 
var det dejlige tider! -

Eller vi gik ikke ind ad butiksdøren, fordi den var lukket om Lørda
gen eller paa festdagene, saavel paa de jødiske som paa de statskirkelige. Vi 
fulgtes med forældrene, der kom fra synagogen eller fra hjemmet; saa gik vi ind 
ad gadedøren og op ad hovedtrappen. Kom vi saa til reposen, saa vi atter ud ad 
vinduet, som vendte mod gaarden, gik forbi en dør, der gik direkte ind til tan
ternes jomfrubur,og dernæst ind gennem den dør som førte umiddelbart ind til
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den tre-fags storstue. Langs den ene væg stod en stor empire sofa med herlige 
sideskabe udsmykket med indlægninger og paa disse de store, trearrnede sølvlyse
stager. Paa den modsatte væg var en dobbeltdør, som førte ind til den to-fags 
dagligstue, den med den lille lem i gulvet og hvor familien opholdt sig til 
daglig. Til venstre for døren stod det mægtige empire chatol, ogsaa indlagt, 
og paa væggene de morsomme,gamle familiebilledder og andet, udemærkede stole 
etc.. I denne storstue var jeg første gang til fest, da min moster havde
bryllup; men senere til mange fester - - - navnlig til Seiderne (paaskefester
ne) eller til Purimsfesten. Efterhaanden, som børneflokken blev talrigere,ble
ve disse placerede inde i dagligstuen, hvor tante Sara dirigerede ved børnenes 
bord. Jeg er sikker paa, de yngre af børnebørnene erindrer hendes overordent
lige gaver som plejemor ved slige lejligheder. Jeg tror nok, at jeg som første
fødte fik lov til at sidde til bords med de ældre, naar der var plads.

Hvor var der herligt; hvilken duft af gaasesteg, kødsuppe med boller, 
oksestege, scholunt med kugel, loscher, surkogte fisk (gedde) med boller, grøn
ærter etc. etc.

Hvilken jubel ved bordet, naar glæden blev sluppet løs og alle søn
ner og svigerdøtre var samlede; far og mor, onkel Ludvig og tante Caroline,on
kel Carl og tante Wilhelmine, onkel Beny og tante Rikke, undertiden onkel Is
rael, men han var jo ugift den gang.

Hvilke Purimsfester! Onkel Israel med manuskriptet til .festrimet i 
haanden; naar han begyndte, og alles ansigter var spændte paa det morsomme, 
som nu kom. Han begyndte: •• Nu vi allesammen er samlet her i klump,

6æt først jer alle ned paa jeres gode r . . . 
saa vil jeg - o.s.v., o.s.v.”

og saa kom den ene vittighed efter den anden, og latteren rungede, og vi børn 
lo med--------- • Saa kom Louis Valentin ind som prins af Arkadien, rød fra top
til taa med en mægtig rød næse: ” Mens jeg var prins blandt de Arkadier - - -” 
Eller Josuas Jonas, Ruben og Baer Bachhaus som bjørnetrækker, bjørn og abekat
te - - -; hvor var der dog jubel. Eller ind i salen kommer der dragende et or
kester, i spidsen Okel Israel, såa Glarmester Kock og dennes søn, onkel Beny 
med forskellige komiske blæseinstrumenter; redekam, ildklemme og skovl el. gry- 
delaag; og onkel Israel som dværg postillon (en tro kopi af en Randers original 
deklamerende med falske ben og arme.

Ja, hvilke fester! Der staar liv og glans om dem, aldrig har jeg væ
ret gladere, end naar jeg tryg sad i denne kreds imellem alle de kære og saa 
mine forældre, onkler og tanter være glade og more sig som børnene.

Der var andre familiefester, f.eks. i det nærbeslægtede Valentinske 
hjem; onkel Cals og tante Wilhelmines og nogle aar senere onkel Benys og tante 
Rikkes ..bryllupsfester. Begge disse staar for mig som noget af det festligste, 
jeg har oplevet. Ved disse fester var ogsaa Martin med; antagelig kan han erin
dre noge_t derom. Ftfrst synagoge tjenesten og vielsen og saa festmaaltidet og 
talerne.

Mentilbage til bedsteforældrenes hjem, der færdes vi helst i aften. 
Altid ved festerne glæde og jubel, altid god forstaaelse mellem de 8 søskende,, 
altid kærlige ord til forældrene og megen hensynsfuldhed. Naar vi søskende slo
ges og var uenige, og vor mor var fortvivlet og hodt straffeprædiken, saa holdt 
hun altid fars hjem op for os som det lysende eksempel. Det kunde aldrig fal
de far ind selv at pege paa dette efterfølgesværdige eksempel; han talte ikke, 
han slog! Det er vist nok mors paavirkning, at jeg altid har betragtet dette 
gamle hjem som et harmoniskt, ja ideelt hjem.

Det var med stor sorg, at vi i 1865 bar den kære bedstemoder bort; 
et pludseligt slagtilfælde uden foregaaende sygeleje og kun med et par lignen
de tidligere anfald, gjorde ende paa hendes virksomme liv. Far og vi alle blev 
vækkede om natten; vi boede dengang i Østergade, i den gaard hvor senere Berg 
havde sit mekaniske værksted. Far skyndte sig der over, men kom vist for sent. 
Han havde sammen med bedstefar og onklerne spillet 1*hombre om aftenen, og bed
stemor havde været rask og glad. Dybt nedbøjet kom han hjem. Jeg erindrer be
gravelsesdagen, dens Cheve - sidden, denne smukke jødiske sørgeceremoniel; jeg 
ser den trøstesløse bedstefar og hans yngste søn, Carl, der grædende kaster 
sig om hans hals og forsikrer ham om, at de alle vil være gode imod ham, og de 
vil alle jævne vejen for ham og stræbe efter at lindre ham det store tab, han 
har lidt. Den 16de Maj 187o dør saa bedstefar. Jeg erindrer ham hærget af syg
dom, (lungebetændelse, bronchiti.s, alderdomssvækkelse). Paa dødslejet har han
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Seideraften er den jødiske påskehøjtidelighed (se nedenunder) 
Purim er den jødiske "lodfest". Statsminister Haman ved per
serkongen Xerxes’ hof havde trukket lod om, på hvilken dag 
jødeforfølgelser i landet skulle påbegyndes, men en af kongens 
hustruer, jødinden Esther fik kongen til at forhindre det og i 
stedet for blev Haman hængt for landsforræderi.
scholunt med kugel ( delikat ret ved påsketid)
loscher ( " ” ” )

cheve sidden. De 
efterladte sidde 
heder sidder man

første 7 dage efter dødsfaldet skal de nærmeste 
på jorden (med sønderevne klæder). I lejlig- 
ikke på gulvet-, men på små skamler.
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tabt mælet, men læberne bevæger sig, idelig fremsiger han bønner. Onkel Israel 
er kommet fra København for at se ham for sidste gang, vi er alle til stede i 
storstuen; da onkel Israel træder hen til hans seng, der staar i dagligstuen; 
han slaar øjnene genkendende op og omfavner ham, mens han søger at fremstamme 
Bibelens ords’* Lad mig dø, thi nu har jeg set dit ansigt, at du endnu •lever.*'

Kort efter lukkes det gamle hjem, og tanterne flytter til Busches - 
gade.

Kn begivenhed der har indprentet sig i min erindring, - - vist nok 
fra en Lørdag aften. Vi var stævnede til bedstefars hjem, for at han kunde de
klarere tante Rikkes forlovelse med hr. Weinberger. Ved den lejlighed var alle 
børn og svigerbørn til stede, og jeg saa Weinberger give tante Rikke det før
ste kys; - eller var det maaske det andet? Lidt senere fra storstuen. «Jeg var 
kommet stormende op ad hovedtrappen, og uden at banke paa storstuedøren - - 
der var jo aldrig nogen der - - for jeg ind, men oh rædsel, der sad det unge 
kærestepar i empiresofaen i kærlig omfavnelse. I min drengeagtige kaadhed sang 
jeg lydeligt den vaarsang, som vi just indøvede i skolen:

Danser Majen skønt i møde fulgt af glæder uden tal; 
dans oh yngling, dans oh pigé, medens vaaren straaler blid, 
før dens milde smil bortiler, mens det end er glædens tid!

O.s.v. - og jublende for jeg gennem stuen og ind i dagligstuen, hvor jeg mulig
vis har fortsat sangen.

ar det at vi samles her i aften- ikke et fuldgyldigt bevis for, at vi, 
gennem selvsyn, gennem den aand, der gennem vore forældres hjem, har forplan
tet sig fra disse tre gamle hjem ned til vore generationer, har faaet noget af 
det i arv, som har været disse gamle hjems særkende?

Det er en kraftig slægt, vi er rundet af, og den har været i besid
delse af en sejg modstandskraft mod livsb^lgernes ofte haarde slag.

Vi vil i disse øjeblikke mindes bryllupsdagen for loo aar siden og 
ønske, at de kommende generationer, baade de der bærer navnet Metz, og de der 
ved slægtsskabsbaand er nøje knyttet til vor gamle slægt, maa føje hæder og se
re til det gamle navn og værne om familiens gode traditioner.

Ære være bedsteforældrenes minde!

_D_et<te_minde_lænigë__leve 2 2 —
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Abraham Moses Metz Eva Metz, f. Wulff
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Udskrift af Randers mosaiske menigheds ministerialbog 
afdeling for ægteviede

som nr. 2 ses Abr. M. Metz og Eva Wulff, gift 20.okt.1819
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annonce i Randers Amtsavis for 23. oktober 1819, hvor Eva Wulffs 
fader I. C. Wulff takker medborgerne for deres illumination i 
anledning af brylluppet
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Mit Haab til Dig o Gud 
blev aldrig til Skamme

Her hviler en from og retskaffen mand, 
herr Abraham, søn af herr Moses Metz.
Han døde højtbedaget og i gode kår 
mandagen den 15. ijar og efterladende sig 
et godt navn, blev han begravet fredagen 
dagen før den hellige Sabbat den 19.ijar 
(5)630. Måtte hans sjæl blive optaget i 
de levendes kreds.

Abraham Moses Metz

Eva Metz, født Wulff

En bikube
(rundt om den står:)
Ei Armod ei Rigdom Giv mig mit daglige Brød

Her hviler den dydige kvinde Chava (Eva), 
hustru til Abraham Metz. Hun døde tirsdagen 
den 25.schwat (5)625 og blev begravet tors
dagen den 27. i denne måned, 70 år gammel.
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Hvordan.det også kunne skrives

Den 6. november 1826 døde Eva Metz' fader, Israel Carl Wulff. 
I dødsannoncen i Randers Amtsavis skriver enken Fikke Davidsen 
efter at have bekendtgjort selve dødsfaldet;

I 36 Aar delede vi kjærligen dette Livs Glæder og Smerter, 
og derfor bløder mit forladte Hjerte desto mere ved hans 
Bortgang, men jeg vil trøste og opretholde mig ved disse 
Davids Ord: Han kommer vel ikke mere til mig, men jeg 
kommer til ham. Deltagende Venner og Veninder, forny ikke 
mit dybe Saar ved Bevidnelse om deres Bedrøvelse, thi 
derom er jeg forvisset

På Israel Carl Wulffs gravsten kan læses;

Herunder hviler menighedens forstander, den lærde herr 
Israel, en søn af den lærde herr Klonymos Abraham - hans minde 
være til velsignelse - og et barnebarn af den højlærde 
rabbiner, forfatteren af "Ohel Israel". Himlen glæder 
sig over hans sjæl, medens jorden er bedrøvet ved hans 
bortgang. Han var den første til at grundlægge Israels menighed. 
Talløse er de velgerninger, han øvede, og grænseløs hans gæst
frihed mod trængende. Hos os, hos vore børn og i hele byen 
bliver hans minde bevaret i taknemmelig erindring. Han drog 
ind i det evige liv mandagen den 6. cheschwan i året 5587.

På gravstenen mindes slægten således endnu en gang sin stam
fader overrabbiner Israel Ber, som nu havde været død i 
næsten hundrede år.
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f

i

f

f
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9

9

9

9

9

9
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Born 1793 9
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a Died efter 1733 aSara Cohen
9 2
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9 9 0
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4 9
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0

9 0
Wolf Harburqer 9

9 11 9

9 9
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9 9 0
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12 9
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0
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Moses Joseoh
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9 Died ca 1735
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9 in Fredericia 9

9 0
9

9

9

9 9 0
9 Wulff Abraham 9

9 f Died 1751 19 9

9 f in Fredericia 9

9 9 0
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Born ca 1728
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14 9

9

in Fredericia 9 9 0
flea Joseph 9

Died 1750 20 9

in Fredericia 9

0
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Noter

til anetavlen for Abraham Moses Metz (5 generationer tilbage)

De ud for hver person angivne et- eller tocifrede tal er edb- 
sprog og betyder intet her.

Abraham Moses Metz (1793-1870) er opkaldt efter sin farfar Abraham 
Simle Metz, der igen er opkaldt efter sin farfar Abraham Metz, 
som boede i det dengang danske Altona og blev i forbindelse med 
forretninger i Hamburg myrdet i året 1683. Der var tale om et 
rovmord, der først blev opklaret flere år efter.

Blandt Abraham Moses Metz' aner ses hans oldefar Henrik Moses 
Levy (1672-1754) og hans tipoldefar Moses Joseph (død ca.1735). 
Begge disses egenhændige underskrifter findes på et dokument 
fra Fredericia, dateret 20. juli 1730. Det drejede sig om den 
mosaiske menigheds besvarelse af en forespørgsel fra Magistraten 
om, hvorvidt menigheden kunne pålægge en ny ankommen jøde et 
bidrag til de fattige, til synagogen og til begravelsespladsen.

6 af Abraham Moses Metz' 8 oldeforældre er kendt. Blandt disse 
ægtepar er Wulff Abraham og Lea Joseph, som er forældre til både 
Abraham Moses Metz' mormor og til Eva Wulff's farfar. 
Efterkommerne har således anesammenfald.
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orn 1794 10
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Noter

til anetavlen for Eva Wulff (5 generationer tilbage)

De ud for hver person angivne et- eller tocifrede tal er edb- 
sprog og betyder intet her.

Sammenhold med noterne foran under Abraham Moses Metz.

Også Eva Wulffs tipoldefar Henrik Joseph (ca.1675-1743) findes 
blandt underskriverne på dokumentet fra Fredericia 1730.

Den samme Henrik Joseph har flere gange gjort sig bemærket ved 
usædvanlige klagemål. Den 6. februar 1728 klager han til Fredericia 
Magistrat over, at han under en påtvungen soldaterindkvartering 
af en sergenthustru er blevet bestjålet for fjerene i sine 
sengeklæder og for en messinglysestage, som han ønsker 
tilbageleveret.

Den 10. februar 1729 giver han en malerisk beskrivelse af sin 
rejse fra Vejle til Fredericia. Indholdet gengives på næste side.

Man kender 5 af Eva Wulffs 8 oldeforældre.

Eva Wulfs farmors far var den berømte Israel Ber (ca.1660-1732), 
der blev Københavns første overrabbiner. (Om ham se min bog "Mine 
Forfædre" og Michael Hartvigs bog "Slægten Wulff")
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Eva Wulffs tipoldefar Henrik Joseph klager den 10. februar 1729 
til øvrigheden over de dårlige broer i Vejle Amt.

Den 10. februar 1729 vil Henrik Joseph tilkendegive øvrigheden, hvad der er 

passeret, da han den 3. i samme måned foretog en rejse fra Vejle hjem til 

Fredericia. Han skildrer indgående, hvordan brystfældige bådebroer såvel som 

stenbroer ved den gamle landevej mellem de to byer befinder sig i en elendig 

tilstand, og han fortsætter : "Jeg har været udi stor Farlighed den hele Vei 

igennem med mine Heste og Vogn, og da med stor Møie og Arbeide vi naaede Bred

strup Spangaa, sparede jeg med min Karl ingen Fliid for igennem at komme det 

store Vandløb . Havde Guds Bistand ikke kommet mig til Hjælp ved Folk, som 

jeg lod hente fra Bredstrup, havde jeg maattet sætte baade mine Heste og 

Karl til. Og Veien er bortskyllet og opkørt, saa det i Øieblikket er umuligt 

at køre eller ride. Jeg bønfalder om Assistance, saaledes at en Mand uden 

Frygt og Fare kan komme fra Sted til Sted paa sine retfærdige Reiser."

----------------------------------0----------------------------------

-33-



PÅ et dokument fra år 1797 ses Eva Wulffs fader I.C.Wulffs 
karakteristiske underskrift. 2 linjer højere op har David Isaach 
skrevet under, han var I.C.Wulffs svigerfar (Eva Wulffs morfar)



Lidt om Abraham Moses Metz'liv 
delvis belyst ved avisannoncer 

fra Randers Amtsavis

Født i Fredericia 1793, var Abraham med i folketællingen den 
1. februar 1801. Familien boede i Danmarksgade i Fredericia, 
faderen ernærede sig ved småhandel og Abrahams mormor Rachel 
Wulff, som var enke, boede hos dem.

Familien flyttede til Randers mellem 1804 og 1813. Sidstnævnte 
år boede den på volden, den nuværende Jernbanegade. Endnu som 
22-årig handelsmand boede Abraham hjemme hos sine forældre i 
Voldgade i Randers, men året efter i 1816 logerede han hos købmand 
Israel Carl Wulff.

Efter sit giftermål med Eva i 1819 tog de nygifte bopæl i Brødre
gade i den såkaldte Fabersgaard. I november 1819 ses flere gange 
en annonce i avisen: "Uld at karte og spinde modtages af Abraham 
Moses Metz paa Fabriquen i Brødregade".
Så skiftede familjen hele tiden adresse:
1834 Østergrave 258
1835 Storegade 1, som bestod af 6 fag grundmuret gavl til gaden 
og ellers af mur og bindingsværk og et sidehus mod Middelgade.
Kort efter 1840 måtte den smukke ejendom nedrives på grund af 
gadeudvidelse. Abraham havde i 10 år Evas ugifte søster Jette 
og dennes uden for ægteskab fødte søn samt en overgang også en 
anden af Evas søstre Esther boende hos sig. Husholdningen var 
i forvejen stor, i 1840 boede 7 børn hjemme.
1845 Frederiksstræde og 6 børn boende hjemme 
1850 Storegade 4 og 3 børn hjemme (Sara, Rosalie og Benny) 
1855 Slotsgade 212 og de samme 3 børn hjemme. Her blev familjen 
boende i mange år.

Abraham havde taget borgerskab den 15.august 1817 og drev manufaktur
handel en gros. Omkring år 1841 skiftede han erhverv og slog 
ind på cigarfabrikation. I 1857 tog han fat på chokolade- og 
sukkervarefabrikation. Firmaet "A.M.Metz" blev snart kendt langt 
uden for Randers grænser. Officielt ophævedes firmaet først i 
1951 ved afmeldelse til handelsregistret, men på det tidspunkt 
havde firmaets indehavere ikke boet i Randers i årtier.

Abraham Metz var engageret i mange ting.
Han var kaptajn i det frivillige jægerkorps i Randers, og i juli 
1838 indkalder han gennem avisen til feltøvelse og skyden til 
skive. Samtidig bemærker han, at der i Østrup skovhus beværtes 
"med kold Spise og flere Slags Drikkevarer". Jægerkorpset blev 
i øvrigt opløst den 30. juli 1854 og gik over til at blive et 
brandkorps. Om Metz gik med over, vides ikke.

Metz fik også koncession til forskellige former for bortlodning, 
og gennem avisen ser vi, at Abraham Metz i juli 1831 foretager 
en rejse med skib fra Fredericia til Aarhus og et par dage senere 
med dampskib fra Aarhus til København.
Se også de følgende siders annoncer.
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En fremsynet markedsføring. A. M. Metz får i 1868 8 læger til 
at sige god for sin tillavede maltsukker. Annonce af 26.02.1868
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Firmaet A.M.Metz anmelder i året 1869 en fordring i et konkursbo.
A. M. Metz har egenhændigt underskrevet til skifteretten.
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Antallet efterkommere af de 8 Metz-søskende 
børn af Abraham Moses Metz og Eva Wulff

gene 1 2 3 4 5 6 7 8
ration
1 Moses Sara Frederikke Israel Benny Rosalie Ludvig Carl ialt

2 10 0 0 5 3 0 2 5 25

3 12 10 5 9 6 42

4 13 18 8 20 8 67

5 25 31 11 40 9 116

6 19 5 0 41 1 66

7 0 0 0 1 0 1

ialt 79 0 0 69 27 0 113 29 317

Nr. 2 Sara, nr. 3 Frederikke og nr 6 Rosalie var barnløse.

Bag tallene skjuler sig mange mærkværdigheder.
Barn nr. 5 Benny har 3 børn og ialt 27 efterkommere, hans broder 
nr. 7 Ludvig har 2 børn og 113 efterkommere. Ludvig er også 
den eneste, hvis efterkommere har nået 7. generation.
Bemærk den store tilbagegang ved overgang fra generation 5 til
6 i almindelighed og for barn nr.4 Israel i særdeleshed.
Medens der i 1. generation blev født 8 børn, blev der i 5. gene
ration født 116 børn.

Ialt har de 8 søskende 317 efterkommere og det vil sige, at antallet 
efterkommere efter Abraham Moses Metz og Eva Wulff andrager 325.
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8 søskendes gave til den jødiske menighed i Randers til minde 
om deres forældre Abraham Moses Metz og Eva f. Wulff

Fra Synagogens skatkammer:

En 1OO-årig sefer
Den her viste sefer stammer fra menig

heden i Randers og er efter ahgivclsc fra 
overkirkebetjent Herman Margolinsky blevet 
taget i brug på sabbat Balak i året 5631 
(1871). Tassen (skjoldet) bærer følgende 
nskription:

Til Minde om vore Forældre Abraham 
Moses Metz og Hustru Eva Metz født Wulff 
fra Børnene. - Og på vedhænget: 5631.

Kobmand Abraham Moses Metz var født 
i Fredericia i 1793 og døde i Randers 1870/ 
han blev i 1819 gift med Eva Wulff, der var 
født i Fredericia i 1794 og døde i Randers i 
i 1865.

Sefcrcn er blevet skænket af ægteparrets 
8 børn godt et år efter faderens død. Den 
er gennem årene blevet flittigt benyttet og 
altid været taget frem, når slægten fejrede 
mærkedage.

Næsten 100 år efter dens indvielse blev 
den brugt den sabbat, da et tip-tipoldcbarn 
fik navn i synagogen. Troessamfundets næstformand, arkitekt Carl Metz, 

med familie*seferen fra Randers.

Yderligere kan tilføjes, at Metz-seferen efter al sandsynlighed 
er skrevet omkring år 1750 af en sofer (skriver), der tilhørte 
Hamburg-Altona skolen. Der er benyttet den sefardiske håndskrift. 
Pergamentet er blevet kalket inden skrivningen. I forbindelse 
med afgørelsen om en parasha skulle være "stuma" (lukket), har 
skriveren benyttet sig af halachiske afgørelser af rabbiner Taz, 
som levede i Polen for ca. 300 år siden, (meddelt af rabbiner 
Bent Lexner).
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Randers jødiske begravelsesplads

kan fremvise noget sikkert ret enestående:

Samtlige 8 søskende Metz (børn af Abraham Moses Metz og Eva f. 
Wulff) og deres ægtefæller er begravet på den jødiske begravel
sesplads i Randers.
Tillige er de 8 søskendes forældre og alle 4 bedsteforældre be
gravet samme sted.
Alle gravsten er intakte.

P.S. Bedsteforældrenes aner er for en dels vedkommende begravet 
på den jødiske begravelsesplads i Fredericia.
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Familien Metz sommerbeboelse "Lysthuset" i Randers. Dens nøjagtige 
position kendes ikke, men møllen lå bag Skovbakken.
Fotografiet er fra ca. 1884 efter en gouache, udført af H.P.Iversen. 
Randers Amtsavis viste i 1984 på min foranledning billedet for 
sine læsere, men ingen kunne identificere husets beliggenhed.
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Metz-navnet med i Danmarkshistorien

Her er - i Alfred Schmidts streg - Systemskiftets første regering, som 
plejer råd over en kop te (fra David Metz’ tehandel på Nørrevold). 
For bordenden til højre ministerchefen Deuntzer. De fire ved bordet 
nærmest beskueren er derefter (fra højre): krigsminister W. H. O. 
Madsen, marineminister Ferdinand Jøhnke, kultusminister J. G. Chri
stensen og finansminister C. Hage; derefter (fra venstre): Enevold 
Sørensen, indenrigsminister; P. A. Alberti, justitsminister; Viggo Hø

rup, trafikminister; og bag tevarmeren Ole Hansen, 
landbrugsminister.

Ovenstående tegning er fra Politikens Danmarkshistorie, udgave 
1965, bind 12, side 437, og viser den nye regering drikke te 
fra David Metz.
På min foranledning har bogens redaktør fhv. rigsarkivar Vagn 
Dybdahl oplyst, at på den tid drak det bedre borgerskab te fra 
firmaet David Metz. De, der drak kaffe, fik den fra firmaet Gamel. 
Den kendte tegner Alfred Schmidt levede fra 1858 til 1938. 
Politikens forlag har givet tilladelse til tegningens benyttelse.
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Metz - optræden i dagspressen

Forfatteren Olaf Linck var født i 1874 og medarbejder ved Berlingske 
Tidende og ved Nationaltidende.
Historien her er fra omkring år 1926.
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Abraham Moses Metz og hustru Eva f. Wulff

Efterslægttavle
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Moses Abraham Metz, købmand i Horsens og Randers
f. 13.02.1821 i Randers d.07.07.1881 i Randers
g. 06.07.1852 i Viborg med Röschen Philipson
f.20.12.1829 i Viborg d.30.06.1908 i København
datter af købmand i Viborg David Philipson og Sophie Ballin

10 børn (A.-K.)

A. Julius Metz, maskiningeniør,inspektør v. Teknisk Selskabs

f. 22.06.1853
g. 20.09.1886
f.10.12.1853

Skole 
i Horsens d.10.07.1930 
i København med Marie Cathrine 
i Lindvig, Borris,d.10.11.1898

datter af gårdejer Jens Jensen og Else Fuglede

i København
i Dragør 
Elisabeth Jensen
i København

2 børn (AA.-BB.)

AA. Røskva Margrethe Metz, cand. phil.
f. 05.08.1887 i København d.26.02.1968 i Holbæk
g. 12.05.1920 i København med Christian Albrecht baron

Schaffalitzky de Muckadell til 
Bjergsted skov og Grevindeskoven, 
kammerherre,hofjægermester,
K. af Dbg., D.M.

f.21.08.1894 på Brobygård d.01.07.1978 i Kalundborg
søn af lensgreve, kammerherre, cand.jur. Albrecht Christopher 
Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell og Charlotte Christiane 
Sophie Cederfeld de Simonsen

a.

aa.

2 børn (a.-b.)

Michael baron Schaffalitzky de Muckadell, kammerherre, hof
jægermester, skovrider, dr.agro.

f. 18.03.1922 i jægerhuset ved Arreskov
g. 31.03.1951 i Ordrup med Lone Birgitte Monberg
f.04.10.1928 i København
datter af overlæge, dr.med. Anthon Sølling Monberg og 
Ingeborg Kiær

4 børn (aa.-dd.)

Erik Engelke baron Schaffalitzky de Muckadell, lensgreve,
f. 16.01.1952 i Hellerup advokat
g. 16.01.1982 i Øster Hæsinge med Ingelise Nissen
f.05.12.1947 i Odense
datter af bogholder Johs. Nissen og Metha Johanne Vandt

aaa.

1 barn (aaa.)

Greve Christopher Schaffalitzky de Muckadell 
f.23.05.1983 i Odense
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bb. Jacob baron Schaffalitzky de Muckadell, forstkandidat, 
f.05.10.1953 i København skovrider
ugift godsforvalter 

cc. Michala baronesse Schaffalitzky de Muckadell, adjunkt,
f. 06.08.1956 i Hellerup cand.mag.
g. 19.09.1992 med Ove Rasmussen, cand. psyk.
f.15.09.1952

3 børn (aaa.-ccc.)

aaa.Rune Schaffalitzky de Muckadell Rasmussen
f.06.02.1980

bbb.Thomas Schaffalitzky de Muckadell Rasmussen
f.12.05.1983

ccc.Katrine Schaffalitzky de Muckadell Rasmussen
f.19.02.1991 

dd. Ulrik baron Schaffalitzky de Muckadell, fuldmægtig
f. 04.08.1959 i Hellerup
g. 01.07.1989 i Øster Hæsinge med Lone Buch Mortensen,
f.10.03.1960 i Ringe cand.mag.
datter af gårdejer Carl Peter Mortensen og Ellen Buch

2 børn (aaa.-bbb.)

aaa.Vincent baron Schaffalitzky de Muckadell 
f.11.07.1990 i Odense

bbb.Victoria baronesse Schaffalitzky de Muckadell 
f .10.01.1994

b. Henrik baron Schaffalitzky de Muckadell, til Bjergsted skov, 
landbrugsuddannet

f. 30.11.1923 i jægerhuset ved Arreskov
g. 22.09.1951 i Tjele med Ellinor Lüttichau
f.06.12.1925 på Tjele
datter af kammerherre, hofjægermester Christian Ditlev 
Lüttichau til Tjele og Vibeke Schack Brockdorff

2 børn (aa.-bb.)

aa. Christian baron Schaffalitzky de Muckadell, geolog i Dublin
f. 29.09.1953 i Ayr, Skotland
g. 06.10.1979 i Trinity College Chapel, Dublin, med Geraldine

Mary Mac Morrow, gymnasielærer 
f.20.05.1953
datter af direktør Desmond Mac Morrow og Sheila Mac Grath

2 børn (aaa.-bbb.)
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aaa.Joanna Ellinor baronesse Schaffalitzky de Muckadell 
f.03.12.1981 i Dublin

bbb.Elisabeth Manon baronesse Schaffalitzky de Muckadell 
f.08.02.1985 i Dublin

bb. Vibeke Margrethe baronesse Schaffalitzky de Muckadell, lærer 
f.13.10.1956 i Randers
ugift

BB. Elisabeth Else Fuglede Metz
f. 24.11.1891 i København
g. 14.09.1916 i London med Samuel
f.09.01.1881 i London'
søn af David Norman van Wyhe

d.31.03.1918 
van Wyhe

d.06.09.1917

i London

i Flandern

1 barn (a.)

a. David Norman van Wyhe, direktør
f. 26.05.1917 i London
g. 29.11.1951 i København med Inger Branth, tidl. gift Cohrt 
f.09.06.1921
datter af godsejer Gustav Adolph Carl Christian Branth
og Ingeborg Andersen

2 børn (aa.-bb.)

aa. Marianne van Wyhe
f .05.01.1943
g. med Henry Goldschmidt
f.16.06.1923 d.1994 i Spanien

1 barn (aaa.)

aaa.Ida Elisabeth Goldschmidt
f.14.12.1976 

bb.Niels van Wyhe
f. 23.10.1944
g. 1.gang med Birte Lervik 
f .03.08.1939

ægteskabet ophævet, 2 børn (aaa.-bbb.)

g.2.gang med Ellinor

1 barn (ccc.)
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aaa.Josephine Birgitte van Wyhe
f.12.03.1969

bbb.Christine Marianne van Wyhe 
f.10.01.1972

ccc.David van Wyhe 
f.1993

B. Philip Metz, købmand i London
f. 17.09.1855 i Horsens
g. med Anna Sabra

d. 1915 i London

d.14.04.1922

C. David Metz, thehandler og grosserer i København
f. 14.12.1857 i Horsens d.16.03.1947 i København
g. 1.gang 1885 i Randers med Hansine Stilling
f. 12.02.1858 i Randers d.17.03.1906 i København
datter af købmand i Randers Jacob Johan Albrecht Stilling
og Marie Dorthea Frederikke Læssøe

4 børn (AA.-DD.)

g. 2.gang 16.09.1920 i København med Gerda Bagger
f.22.08.1879 i København d.21.04.1960 i København
datter af vinhandler i København Charles Bagger og Alvilda

AA. Kay Metz, grosserer i København
f. 17.08.1886 i København d.23.01.1962 i København
g. 23.06.1918 i Aalborg med Edith Friis
f.14.12.1893 i Give d.26.06.1963 i København
datter af detailhandler i Aalborg Peder Helt Theodor
Friis og Anna Maria Toft

BB. Aage Metz
f.10.04.1888 i København 
ugift

d.03.07.1956 i Dianalund

CC. Hugo Metz
f.22.06.1891 i København d.23.11.1892 i København
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DD. Paul Metz, fabrikant i København, sølvmedaljevinder i Landhocke 
ved de olympiske Lege i 
Antwerpen 1920

f. 17.11.1892 i København d.08.09.1975 i København
g. 30.06.1928 i Gentofte med Else Rubow
f.11.08.1903 i København d.05.02.1983
datter af grosserer, forstander for den offentlige Vejning 
i København Carl Georg Rubow og Alice Salomonsen

ægteskabet ophævet, 2 børn (a.-b.)

a. Hanne Metz
f. 05.08.1930 i Charlottenlund
g. 14.04.1954 i Gentofte med Hans Jakob Lassen, landshøV’-

ding over Grønland, nu statsamtmand i Nord
jyllands Amt, K 1 af Dbg.

f.16.08.1926 i Gevninge
søn af inspektør Henrik Kristian Otto Lassen og Signe 
Skovgaard

2 børn (aa.-bb.)

aa.Steen David Lassen, akademiingeniør
f. 02.09.1957 i Godthaab, Grønland
g. 12.06.1993 i Aalborg med Camilla Krausmann, akademiøkonom 
f .12.04.1966

1 barn (aaa.)
aaa.Julie Lassen

f.11.07.1994 i München 

bb.Ulrik Joakim Lassen, akademiingeniør
f. 28.04.1962 i København
g. 16.04.1988 i Aalborg med Mette Hjulmand, dyrlæge 
f .29.01.1964
navneforandring til Hjulmand-Lassen

b. Lise Metz, cand.mag.
f.12.09.1938 i København
ugift

D. Abraham Alfred Metz
f.27.03 .1859 i Horsens d.16.09.1862 i Randers

E. Sophus Salomon Metz
f.06.10 .1860 i Randers d.29.10.1861 i Randers

F. Sophie Metz, detailhandler i København
f.07.10.1862 i Randers d.19.11.1945 i København
ugift
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G. Carl Metz, grosserer i New York
f. 30.09.1865 i Randers d.03.06.1914 i New York
g. 25.06.1905 i New York med Madeline Mayer
f.29.10.1878 i New York d.22.04.1931 i New York
datter af William Mayer og Rosa Fryer

2 børn (AA.-BB.)

AA.Howard David Metz,administrator i gas-og elektricitetsbranchen 
oberstløjtnant US army

f. 21.04.1908 i New York d.27.01.1992 i Poughkeepsie
g. 31.12.1931 i New Jersey med Geraldine (Jerry) Elizabeth

Taylor Monroe, sekretær
f.22.05.1909 i New York
datter af Francis Livingston Monroe og Elizabeth Pike Taylor

3 børn (a.-c.)

a. Ann-Marie Metz, sekretær ved de offentlige skoler
f. 09.03.1933 i New York
g. 30.08.1952 i New York med Robert Joseph Robinson jr.

flyvemekaniker 
f.01.03.1930 i New York
søn af Robert Joseph Robinson Sr og Florence Johnson

4 børn (aa.-dd.)

aa.Kathleen Ann Robinson, fuldmægtig i Assurancefirma,MBA, BA
f. 07.10.1953 i New York

har 1 barn (aaa.) med uoplyst fader

g. 23.11.1985 med Ernest Battifarano, numerisk analytiker 
f.11.09.1951 i New York
søn af Leonard Battifarano og Anna Esposito

aaa.Jessica Hsu Robinson
f.29.09.1977 i New York

bb.Robert Joseph Robinson III , TV-tekniker 
f.11.01.1955 i New York
ugift 

cc.Eileen Patricia Robinson , salgsagent
f. 22.02.1958 i New York
g. 30.07.1977 i New York med Gregory C. Breda,
f.10.06.1953 i New York

optisk tekniker

søn af Henry Breda og Betty Watkins

ægteskabet ophævet 1983, 2 børn (aaa.-bbb.)
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aaa.Laura-Lee Breda
f.12.08.1979 i New York

bbb.Gregory Amedeo
f.21.05.1981 i

Breda
New Hampshire, USA

dd.Mary Frances Robinson, sygeplejerske
f. 05.08.1959 i New York
g. 05.06.1982 i New York med Thomas A. Limov, Dieselmekaniker
f.05.04.1958 i New York
søn af Frank Limov og Lillian Marbeiter

1 barn (aaa.)

aaa.Thomas Scott Limov
f. 30.03.1987 i Nevada, USA

b. Magdalen Marie Metz, postmester i New York
f. 01.05.1939 i New York
g. 27.12.1969 i New York med Francis X. Scully, assurandør 
f.24.06.1946
søn af Alexander Scully og Lillian

ægteskabet ophævet 1982

c. Philip Carl Metz, politiassistent

f.19.08.1947 i New York

ugift

i Montgomery, Maryland 
kaptajn i US army
d.27.03.1981 i Montgomery 
skudt under udøvelse af 
sin tjeneste

BB. Roland Philipsen Metz, direktør i gas-og elektricitetsbranchen
f. 04.04.1910 i New York
g. 29.06.1935 i New York med Helen Elizabeth Sihto, arbejder

inden for velgørenhed
f.18.09.1907 i New York d.06.09.1975 i New York
datter af Thomas Sihto og Wilhelmina Ikolaand
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H. Samuel Metz, grosserer i København
f. 21.10.1867 i Randers d.16.11.1940 i København
g. 19.04.1906 i København med Nielsine Margarethe Nielsen
f.26.02.1874 i København d.26.09.1921 i Aarhus
datter af ølhandler i København Hans Nielsen og Margrethe 
Hansdatter

2 børn (AA.-BB.)

AA. Georg Metz
f.1907 i København d.1908 i København

BB. Henri Metz, direktør for statskontrollen med mejeripro
dukter og æg, R 1 af Dbg.

f. 22.06.1909 i København
g. 31.12.1938 i København med Svea Ingeborg Lindsjö
f.15.10.1906 i Lund d.16.07.1992
datter af smedemester i Lund Sven Petter Lindsjö og 
Johanna Persson

2 børn (a.-b.)

a. Niels Henrik.Metz, civilingeniør
f. 02.06.1940 på Frederiksberg
g. 1.gang 04.02.1967 på Frederiksberg med Kirsten Nørregaard
f. 15.10.1937 på Frederiksberg lektor,cand.mag.
datter af overtoldinspektør Børge Bille Nørregaard og 
Karen Westrup

ægteskabet ophævet, 1 barn (aa.)

g.2.gang 16.10.1992 i Lyngby med Hanne Jensen, tidl. gift 
Hansen, overlærer i Brøndbyerne 

f. 04.03.1937 i Gentofte
datter af typograf Eigil Peter Jensen og Karen Herlufsen

aa.Ulrich Metz
f.10.05.1969 i København

b. Georg Metz, journalist ved Danmarks Radio og TV, forfatter 
nu chefredaktør ved dagbladet Information

f. 22.12.1945 på Frederiksberg
g. 02.07.1969 på Frederiksberg med Benedicte Wern, oversætter 
f.13.04.1945 i Stockholm
datter af ekspeditionssekretær i Undervisningsministeriet 
cand.jur. Axel Wern og Bente Louise Bruun Neergaard

2 børn (aa.-bb.)
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aa. Agnete Wern Metz
f.24.08.1978 i København 

bb.David Wern Metz
f.07.05.1985 i København

J. Eva Metz
f.26.10.1869 i Randers d.11.07.1872 i Randers

K. Abraham Metz, amtslæge i Holbæk amt, K. af Dbg., D.M.
f. 10.11.1870 i Randers d.25.04.1963 i Glostrup
g. 12.07.1901 på Frederiksberg med Sophie Frederikke Stilling
f.25.12.1868 i Randers d.10.03.1959 i Charlottenl
datter af købmand i Randers Jacob Johan Albrecht Stilling 
og Marie Dorthea Frederikke Læssøe

2 børn (AA.-BB.)

AA. Otto Metz, dr. med., overlæge ved Bispebjerg hospitals øre
afdeling, R. af Dbg.

f. 07.07.1905 i København d.25.11.1993 i Hillerød
g. 08.10.1938 på Frederiksberg med Inge Marie Johanne Krogh

tahdlæge
f.07.07.1915 i Hjørring d.20.11.1993 i Hillerød
datter af direktør for Hjørring Privatbaner Johannes Nielsen 
Krogh og Anna Skikkilt

1 barn (a.)

a. Lone Metz, cand, scient.soc. . sekretariatschef ved DSB
f.12.08.1947 på Frederiksberg
sambo siden 1974 med Mogens Damgaard Larsen, cand. scient.soc. 
f.10.07.1945 kontorchef i Dansk

Arbej sgiverforening

2 børn (aa.-bb.)

aa.Camilla Metz Larsen
f.26.04.1976 i København 

bb.Nathalie Metz Larsen
f.19.12.1980 i Usserød

-58-



BB.Grete Metz
f. 08.06.1907 i Trangisvaag, Færøerne
g. 08.09.1934 i Helsingør med Niels Orla Nørberg, generalmajor

chef for Vestre Landsdelskommando 
K 1 af Dbg., p.p.

f. 28.01.1903 i Vester Hæsinge 
søn af grosserer Jens Nielsen og Christiane Hansen

2 børn (a.-b.)

a. Nina Læssøe Nørberg
f. 30.03.1940 i Tåstrup
g. 1.gang 19.07.1958 i Hvorup med Bjarne Winther Jørgensen

Oberstløjtnant, H.T.H.
f. 12.02.1928 i Horsens d.26.04.1978 i Oksbøl
søn af bogholder Evald Gøtthard Winther Jørgensen og Ellen 
Kristiane Hansine Thomine Hansen

1 barn (aa.)

g. 2.gang 29.04.1980 i Norge med Ejvind Bugge Herlevsen
Oberstløjtnant i Hæren,R 1 af Dbg 

f.15.11.1924 i Mariager p.p.
søn af gårdejer Herlevsen, Bugge Skovgård, Mariager, og hustru 
f. Bugge

ægteskabet ophævet 1987

sambo med Ole Holst, major i hæren, H.T.H.
f.31.08.1931 i Aarhus

aa.Lars Winther Jørgensen
f. 18.07.1967 i København
g. nov.1987 med Janne

ægteskabet ophævet, 2 børn (aaa.-bbb.)

aaa.Mikkel Jørgensen
f.14.05.1988 i Aalborg 

bbb.Rasmus Jørgensen
f.13.07.1989
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b. Britta Læssøe Nørberg, cand.mag.i Algier
f. 18.10.1945 i København
g. 1.gang 28.01.1968 i Aarhus med Mogens Fisker , fotograf 
søn af børnebogsforfatter Robert Fisker og Edy Frederiksen

ægteskabet ophævet

g.2.gang 23.04.1972 i Oran, Algeriet, med Abdelali Bouziane 
Naas, kirurg

f.16.09.1947 i Sefrou, Marokko

3 børn (aa.-cc.)

aa. Henrik Nadir Naas, civiløkonom
f.30.04.1968 i Aarhus 

bb. Lahcen Naas, studerende
f.17.02.1973 i Oran 

cc. Dalila Naas
f.23,12.1974 i Oran
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2. Sara Metz
f.14.08.1823 i Randers 
ugift

d.02.01.1914 i Randers

3. Frederikke Metz
f. 02.11.1824 i Randers
g. 15.05.1866 i Randers med
f.22.12.1821 i Namensdorf,

d.14.08.1893 i Hobro
Leopold Weinberger, garver i Hobro
Ungarn d 03.08.1901 i Hobro
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4. Israel Abraham Metz, sukkervarefabrikant i Randers
f. 02.04.1827 i Randers d.17.03.1893 i Randers
g. 17.10.1866 i København med Bianca Angelique Meyer
f.08.10.1838 i København d.09.10.1920 i Nyborg
datter af konditor i København, ejer af Esplanadepavillonen 
Ludvig Jacob Meyer og Rosalie Ruben

5 børn (A.-E.)

A. Ludvig Evald Metz, sagfører, medlem af Nyborg byråd
f. 05.02.1868 i København d.08.04.1937 i Nyborg
g. 13.11.1900 i Landsberg a,d,Warthe med Emma Haendel
f.13.12.1873 i Landsberg,Tyskland d.12.04.1952 i Køng,Fyn
datter af købmand i Landsberg a.d.Warthe Salomon Haendel 
og Jeanette Spitz

2 børn (AA.-BB.)

AA.Gerda Metz, cand.phil.
f. 16.08.1901 i Nyborg d.02.04.1984 i Odense
g. 01.10.1929 i Nyborg med Svend Thomsen, boghandler i Glamsbjerg
f.17.06.1890 i Næstved d.04.05.1953 i Gentofte
søn af købmand i Næstved Johannes Andreas Thomsen og Thora 
Emilie Rasmussen

ægteskabet ophævet, 2 børn (a.-b.)

a. Vibeke Metz Thomsen, ordblindepædagog
f. 20.10.1930 i København
g. 11.02.1950 på Frederiksberg med Hans Jespersen, ambassadør.

R 1 af Dbg. p.p.
f.13.06.1925 i Øster Hassing
søn af førstelærer Laust Jespersen og Dagny Margrethe 
Christensen

ægteskabet ophævet 1975, 2 børn (aa.-bb.)

sambo siden 1979 med Preben Hiul Christensen, civiløkonom 
f.24.07.1918 i København

aa.Bente Jespersen, læge
f. 07.08.1958 i København
g. 30.09.1988 med Thorkild Tolsgaard Pedersen, ingeniør 
f.16.04.1953 i Skive
søn af Henry Tolsgaard Pedersen og Magda Jensen

1 barn (aaa.)

aaa.Julie Tolsgaard Jespersen
f.30.03.1990 i København
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bb.Anne Jespersen, cand.mag., gymnasieadjunkt
f.16.11.1960 i København
sambo siden 1980 med Terje Rannem, overlæge ved Amtssygehuset 
f.16.01.1953 i Norge i Hørsholm

b. Svend Ole Metz Thomsen , kommunebogholder i Giesborg
f. 21.07.1932 i Slagelse
g. 18.04.1957 i Odense med Lise Lyng
f.24.12.1934 i Odense
datter af boghandler Erik Lyng og Astrid Trautner Petersen

2 børn (aa.-bb.)

aa. Eva Thomsen , socialrådgiver
f.09.02.1958 i Odense 
ugift

bb. Ulla Thomsen , kunstmaler
f.06.08.1960 i Odense
ugift

BB. Ellen Metz , børnehavelærerinde 
f.03.11.1903 i Nyborg 
ugift

d. 02.12.1923 i København

B. Eva Metz
f. 24.06.1870 i København d.30.05.1931 i Berlin
g. 01.04.1902 i Nyborg med Harald Emil Ludvig Larsen,cand.polyt.

assistent ved Danmarks Tekn.Høj skole
f.21.07.1875 i København d.01.03.1941 i København
søn af husejer Jørgen Larsen og Marie Christiansen

3 børn (AA.-CC.)
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AA.Jørgen Larsen, dr.ing., kontorchef ved DSB, R. af Dbg.
f. 28.01.1903 i Berlin d.15.03.1961 i Gentofte
g. 19.03.1932 i Berlin med Hanna Lilge
f.02.03.1905 i Berlin d.01.04.1988
datter af viceskoleinspektør, løjtnant Johannes Lilge og 
Frieda Versümer

2 børn (a.-b.)

a. Olaf Larsen, læge i Karlskrona, Sverige
f. 31.08.1933 i Berlin d.07.08.1971 i Karlskrona
g. 14.07.1960 i Gentofte med Joan Shirley Clarkson, sygeplejerske

datter af maskiningeniør Walter J. Clarkson, Orpington, 
Kent, England

2 børn (aa.-bb.)

aa.Niels Jørgen Larsen
f.09.01.1962 i Odense
ugift

bb.Hans Larsen, sygeplejerske 
f.10.05.1964
ugift

b. Per Larsen, dommer ved retten i Lyngby
f. 18.01.1940 i Hellerup d.13.05.1993
g. 1.gang 1970 med Kirsten Poppe
datter af skibskaptajn Poppe i Arendal, Norge

ægteskabet ophævet 1975, 1 barn (aa.)

g.2.gang 11.03.1977 i København med Anne-Birgitte Haslund 
cand.jur., politiassessor

f. 1944 tidl. gift Westh

ægteskabet ophævet, 1 barn (bb.)

sambo fra 1982 med Ida Karin Højgaard, cand.jur., tidl.gift 
Heide-Jørgensen

f. 21.10.1944 i Gaarslev sogn, Vejle amt
datter af gårdejer Knud Højgaard og Elin Petersen

aa.Jens Christian Bülow, stud.jur.
f.29.04.1972

bb.Ulrich Larsen 
f.1978
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BB.Knud Larsen, cand.jur., udskrivningschef, R 1 af Dbg. p.p.
f. 27.12.1905 i Berlin d.16.04.1965 i København
g. 1.gang 08.08.1934 i København med Gurli Ellen Emilie

Brændegaard Madsen, overlærer
f.16.07.1909 i København d.12.08.1992 på Frederiksberg

ægteskabet ophævet 1958, 3 børn (a.-c.)

g.2.gang 29.09.1962 med Dagny Grastrup
f.12.03.1910 i Haderslev d.juli 1970
datter af kaptajn Claus Grastrup og Anne Margrethe Terkelsen

a. Hanne Brændegaard Larsen, direktionssekretær, cand.jur.
f. 14.11.1936 på Frederiksberg
g. 13.01.1956 på Frederiksberg med Erik Bache, konsulent, HD 
f.23.01.1932 i København
søn af højesteretssagfører Henrik Bram Bache og Karen Linde

2 børn (aa.-bb.)

aa.Ellen Elisabeth Bache, skuespiller 
f.14.08.1956 i Odense 
ugift

bb.Thomas Bache, fuldmægtig
f. 09.06.1962 i Glostrup
g. 04.06.1988 i Lyngby med Tina Mortensen 
f .10.08.1964

1 barn (aaa.)

aaa.Jonas Bache
f.04.02.1992 i Gentofte

b. Ellen Larsen, teknisk tegner
f. 14.02.1941 på Frederiksberg d.17.04.1977 i Hillerød
g. 30.05.1970 på Frederiksberg med Claus Feldthusen, cand.jur. 
f.26.09.1941

1 barn (aa.)

aa.Rasmus Feldthusen, stud.jur. 
f.17.10.1972

c. Karen Larsen, bibliotekar
f. 07.03.1945 i København
g. 19.05.1971 på Frederiksberg med Søren Nørlyng, civilingeniør 
f.18.03.1945 på Frederiksberg
søn af lektor, cand.mag. Henning Aksel Nørlyng og Ebba
Kühn Andersen

2 børn (aa.-bb.)
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aa.Kathrine Nørlyng, student
f.11.10.1975 i København 

bb.Kristian Nørlyng
f.12.09.1980 i København

CC.Karen Larsen, Mensendiecklærer
f. 04.10.1911 i Berlin d.07.11.1972 på Frederiksberg
g. l.gang 18.03.1937 i København med Ove Nathan, grosserer
f. 12.04.1904 i København d.29.12.1979 i Gentofte
søn af grosserer Joseph Marcus Nathan og Elisabeth Meyer

ægteskabet ophævet 1948, 3 børn (a.-c.)

g.2.gang 19.10.1952 i København med Holger Emil Laurberg Frisch- 
Jensen, prokurist 

f.09.11.1900 i Rudkøbing d.02.06.1989
søn af købmand Alex Jensen og Lucie Pauline Frisch

a. Sven Ove Nathan, regnskabsfører i London
f. 21.06.1938 på Frederiksberg
g. 11.07.1968 i London med Brenda Carol Natkiel
f.09.07.1937 i London
datter af taxachauffør i London Edward Natkiel og Sarah 
Hymanson

2 børn (aa.-bb.)

aa.Rosalie Elisabeth Nathan
f.01.12.1970 i London 

bb.Adam Owen Nathan
f.07.09.1981 i Enfield, England 

b; Eva Elisabeth Nathan, speciallæge i gynækologi
f. 20.12.1939 på Frederiksberg
g. 05.06.1970 i København med Jens Jakob Vraa Jensen, ingeniør 
f. 18.08.1934 i Græsted
søn af snedkermester Johannes Jensen og Rosa Jensen

ægteskabet ophævet, 3 børn (aa.-cc.)

aa.Karen Marianne Vraa Jensen
f.31.05.1974 i Gentofte 

bb.Jens-Peter Vraa Jensen
f.14.04.1975 på Frederiksberg 

cc.Mette-Lise Vraa Jensen
f.29.09.1979 i Gentofte
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c. Michael Jørgen Nathan, senere Frisch-Jensen, arkitekt
f. 19.06.1946 i København
g. 1.gang 22.03.1968 i København med Bodil Bech-Madsen,
f. 10.06.1944 i Horsens lærer
datter af gårdejer Sven Bech-Madsen og Karen Jensen

ægteskabet ophævet 1972, 2 børn (aa.-bb.)

g. 2.gang 07.07.1977 i Værløse med Birgit Skovbo Pedersen
f.04.12.1949 i Værløse fuldmægtig
datter af kasernearbejder Ejner Pedersen og Henny 
Skovbo Jensen

ægteskabet ophævet 1987, 1 barn (cc.)

aa.Anne Frisch-Jensen
f.27.11.1969 i København

bb.Marie Frisch-Jensen
f.21.02.1972 i København

cc.Julie Frisch-Jensen
f.10.09.1982 i Værløse

C. Rosalie (Rosa) Metz, fotograf i København
f. 04.09.1872 i Randers d.09.12.1963 i København
g. 16.11.1907 i Frederiksberg med Axel Peter Verner Parsberg

kunstmaler
f. 17.07.1876 i København d.08.06.1933 i København
søn af fabrikant Carl Frederik Parsberg og Christine Mette 
Andersen

D. Abraham Metz, konditor og fabrikant i København
f. 07.10.1875 i Randers d.02.05.1947 i København
g. 02.06.1908 i København med Lisbeth Meyer
f.23.03.1883 i København d.30.03.1965 i København
datter af bagermester Moses Abraham Meyer og Juliette Flora 
Grün

3 børn (AA.-CC.)
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AA.Dagny Blanca 
f .14.09.1910 
g.20.08.1933 
f.18.10.1905

Metz
i Kolding
i København med Sigfred
i København

søn af cigarhandler Herman Oppenheim 
Oppenheim

Vilhelm Oppenheim, bogholde 
d.17.12.1960 i København 
og hans kusine Esther

3 børn (a.-c.)

a. Inger Oppenheim, socialrådgiver
f. 19.05.1934 i København
g. 26.03.1959 i København med Ib Jacob Silberman, fabrikant 
f.28.10.1935 i Gentofte

4 børn (aa.-dd.)

aa.Mirjam Silberman, bosat i Israel 
f.15.05.1960 i København 
ugift

bb.Eli Silberman, bosat i Israel
f. 07.11.1962 i København
g. i Israel med Liv Zysmann 
f.26.07.1963 i Oslo

2 børn (aaa.-bbb.)

aaa.Roi Silberman
f.16.12.1987 i Israel 

bbb.Talja Silberman
f.13.09.1990 i Israel 

cc.David Silberman, bosat i Israel
f. 26.05.1967 på Frederiksberg
g. i Israel med Aviva Tepich 
f.i Zürich

1 barn (aaa.)

aaa.Eyal Silberman
f.31.01.1994 i Israel
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dd.Gideon Silberman, bosat i Israel 
f.16.04.1973 i København 
ugift

b. Henning Oppenheim
f. 30.04.1938 i København
g. 15.09.1970 i København med Joan Yvonne Gordon, tidl. gift
f.22.02.1934 i Baltimore, USA Schrøder
datter af Philip Gordon og Ella Jaffe

c. Birgit Oppenheim, jordemoder, bosat i Jerusalem
f. 21.09.1952 i København
g. 11.06.1984 i Jerusalem med Ariel Rabinovitz,

røntgentekniker 
f.09.11.1952 i Jerusalem

1 barn (aa.)

aa.Natali Rabinovitz
f.02.11.1987 i Jerusalem

BB. Ivar Metz, chefkonditor på Grand Hotel i Oslo
f. 06.03.1912 i København d.27.12.1989 i Oslo
g. 20.11.1947 i København med Liv Sonja Fein
f.29.08.1916 i Skien, Norge
datter af købmand i Oslo Chonne Fein og Ida Basman

CC. Bruno Moses Metz, fabrikant i København
f. 05.09.1917 i København
g. 20.05.1947 i Gentofte med Hanne Kristine Kristensen,

sygeplejerske
f.06.04.1914 i Silkeborg
datter af lagerforvalter Kresten Kristensen og Nina 
Marie Petersen
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E. Julie Thea Metz, gymnastik-og danselærerinde i Nyborg
f. 26.07.1879 i Randers d.13.10.1963 i København
g. 16.08.1904 i Nyborg med Harry Lion Valentin Rudolph

Haurowitz, operasanger i Kbh. og USA
f.09.12.1879 i København d.07.04.1926 i New York
søn af købmannd, senere privatier Samuel Lion Haurowitz og 
Hortense Adelaide Mathilde Agnes Salvorsen

ægteskabet ophævet, 2 børn (AA.-BB.)

AA.Erling Ludvig Metz, grosserer i København
f. 14.01.1906 i København d.20.06.1984 i København
g. 24.02.1934 i København med Tove Borring
f.12.05.1908 i Søllerød
datter af grosserer cand.jur. Halfdan Roar Eistein Borring 
og Anna Ingeborg Dagmar Olsen

3 børn (a.-c.)

a. Ulla Metz, indvandrerlærer, laver børneteater
f. 01.05.1938 på Frederiksberg
g. 19.09.1969 i Lom, Norge, med Preben Maegaard Christensen
f.25.09.1935 chef for "Vedvarende Energi"

ægteskabet ophævet, 2 børn (aa.-bb.)

aa.Anders Metz Maegaard, HA-studerende 
f.08.04.1971 i København

bb.Troels Metz Maegaard, HF-studerende 
f.12.01.1974 i Thisted

b. Jørgen Metz , taxavognmand i København 
f.12.03.1941 på Frederiksberg 
ugift

c. Kirsten Metz, socialrådgiver i Viborg
f.03.12.1946 på Frederiksberg
sambo siden 1970 og gift 20.10.1984 i Viborg med Felix Pedersen, 

lærer og kunstmaler
f.10.03.1946
søn af polstermøbelfabrikant i Roslev Jens Thomsen Pedersen

2 børn (aa.-bb.)
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aa.Janus Metz Pedersen
f.27.09.1974 i Skive 

bb.Simon Metz Pedersen
f.21.07.1977 i Viborg

BB.Eyvind Israel Metz, grosserer i København
f. 14.08.1910 i København
g. 07.11.1942 i København med Annie Minna Nissen, bogholder 
f. 23.09.1922 på Frederiksberg
datter af prokurist Viggo Christian Nissen og Minna 
Edith Lund

2 børn (a.-b.)

a. Peter Metz, dr.med., speciallæge i urologi
f. 26.11.1943 i Malmö
g. 1.gang 08.02.1969 i København med Anne Birgitte Gammelgaard

lærer, cand. psyk.
f.30.05.1945 i København
datter af formningskonsulent Jens Oluf Gammelgaard og 
Else Marie Hansen

ægteskabet ophævet 1979

g.2.gang 20.06.1986 i København med Annette Andersen,tidl.
f.25.02.1951 gift Kristiansen,,over

sygeplejerske ved Rigshospitalet

ægteskabet ophævet 1990, 1 barn (aa.)

aa.Martin Metz
f.03.06.1986 i Gentofte

b. Poul Metz, lærer ved Krebs skole i København 
f.09.09.1949 i København
ugift
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5. Bendix (Benny) Abraham Metz, sukkervarefabrikant i Randers
f. 06.10.1828 i Randers d.17.03.1895 i Randers
g. 1.gang 04.05.1864 i Randers med Frederikke Valentin
f. 17.07.1830 i Randers d.08.09.1875 i Randers
datter af manufakturhandler i Randers Isaach Valentin
og Lea (Helene) Wulff

g. 2.gang 27.05.1877 i Randers med Caroline Valentin
f.30.05.1842 i Randers d.19.12.1910 i Randers
søster til ovennævnte Frederikke Valentin og også til 
nedennævnte Wilhelmine Valentin

3 børn (A.-C.)

A. Frederikke Metz
f.16.04.1878 i Randers d.16.02.1941 i Aarhus
ugift

B. Helene Metz, bogholder i Randers
f.20.02.1881 i Randers d.31.12.1965 i København
ugift

C. Moses Benny Metz, grosserer i København
f. 14.03.1883 i Randers d.27.02.1961 i København
g. 10.11.1912 i København med Alice Heckscher
f.03.02.1890 i København d.04.11.1946 i København
datter af vekselmægler William Heckscher og Mathilde Salomonsen

5 børn (AA.-EE.)

AA. Henning Benny Metz, disponent
f. 09.10.1913 i Randers
g. 12.06.1938 i København med Anitta Kunstadt 
f.31.10.1915 i Wien
datter af kantor ved synagogen i København Heinrich Kunstadt 
og Stephanie Amalie Kunstadt

2 børn (a.-b.)

a. Vivian Metz, balletredaktionssekretær ved Danmarks Radio 
og TV 

f. 28.03.1944 i Malmö
ugift
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b. Henrik Metz, pianist, repetitør ved det kgl. kapel, 
f.09.03.1948 i København 
ugift

BB.Preben Frederik Metz, cand.mag., lektor ved Næstved gymnasium
f. 03.02.1917 i København
g. 16.05.1946 i Odense med Gustave (Gutze) Schlamowitz 
f.26.06.1912 i Odense
datter af grosserer i Odense Abraham Moses Schlamowitz 
og Etta Kaja Przytitsky

3 børn (a.-c.)

a. Ingrid Alice Metz, lægesekretær
f. 10.05.1947 i København d.05.05.1994
g. 21.08.1971 i Næstved med Per Soelberg Sørensen, overlæge

dr.med.
f.29.12.1944 i Aarhus
søn af skoleinspektør Verner Heinerich Soelberg Sørensen 
og Eva Marie Johannesen

2 børn (aa.-bb.)

aa.Eva Maria Soelberg Sørensen, studerende
f.13.02.1973 i København

bb.Camilla Soelberg Sørensen, gymnasieelev 
f.29.03.1975 i Hørsholm

b. Flemming Metz, socialpædagog
f. 27.12.1949 i København
g. 05.09.1987 i København med Lucette Kirsten Meillier

cand. scient, comm.
f.13.11.1957 i København 
datter af Pierre Aage Jean Meillier, senere Hansen, og 
Kirsten Helene Larsen Krüger

2 børn (aa.-bb.)

aa.Gry Metz Meillier
f.26.01.1988 i København

bb.Mikkel Metz Meillier 
f.28.07.1991 i Odder
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c. Stig Metz, medhjælper 
f.16.10.1951 i København 
ugift

CC. Jørgen William Metz, grosserer i København
f.29.01.1919 i København d.26.01.1979 i Herlev
ugift

DD. Eva Caroline Mathilde Metz
f. 18.08.1924 i Tårbæk
g. 1.gang 23.05.1943 i København med Preben Nathan Martin

Guttermann, grosserer
f. 01.11.1916 i København d.09.02.1970 på Frederiksbe
søn af grosserer Herman Secharjah Guttermann og Kaja Polack

2 børn (a.-b.)

g. 2.gang 18.08.1971 i København med Leo Gottlieb Fischer
landsretssagfører, 

R. af Dbg.
f.05.09.1902 i København d.29.08.1992 i København
søn af bibliotekar, genealog Josef Fischer og Paula Priefche 

Eichel

a. Erling Aksel Guttermann, grosserer
f. 21.06.1945 i København
g. 04.12.1966 i København med Lone Gorodkin, kontorassistent 
f.23.10.1945 i København
datter af sadelmager Elieser Gorodkin og Gisse Levin

1 barn (aa.)

aa. Nicklas Martin Guttermann, HH studerende
f.30.11.1975 i San José, Costa Rica 

b. Annelise Dorothea Guttermann, lærer
f. 11.05.1947 i København
g. 20.06.1971 i København med Jeffrey Cohen, adm. direktør 
f.10.07.1942 i London
søn af Michael Cohen i London

2 børn (aa.-bb.)
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aa.Josephine Cohen
f.26.06.1974 i København 

bb.Danielle Cohen
f.15.05.1976 i København

EE.John Metz, murermester i New York, senere renseriejer i København
f. 18.01.1926 i København d.16.08.1965 i København
g. 14.11.1948 i New York med Charlotte Feinberg
f.31.12.1922 i New Haven, Conn. USA 
datter af lærer Samuel Feinberg og Anna Kaminer

1 barn (a.)

a. Alice Metz
f. 01.02.1953 i New York
g. 18.04.1981 i New York med David William Pomeroy, advokat
f.02.08.1953 i Los Angeles
søn af William C. Pomeroy jr. og Betty Fitzgerald

2 børn (aa.-bb.)

aa.Jane Elizabeth Pomeroy
f.14.08.1986 i San Luis Obispo, USA 

bb.John William Pomeroy
f.27.04.1990 i San Luis Obispo, USA
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6. Rosalie Metz
f.24.02.1830 i Randers 
ugift

d.05.11.1918 i Randers

7. Ludvig Abraham Metz, købmand i Brovst,senere manufaktur
handler i Randers

f. 08.10.1831 i Randers d.28.06.1883 i Aarhus
g. 1.gang 28.08.1855 i Hobro med Caroline Levin (Elias)
f.12.01.1833 i Hobro d.01.05.1880 i Randers
datter af handelsmand i Hobro Levin Elias og Nancke (Nanny) 

Meyer

2 børn (A.-B.)

g.2.gang 15.08.1882 i Randers med Frederikke Levin (Elias)
f.30.07.1830 i Hobro d.12.05.1899 i København
søster til ægtefællens første hustru Caroline

A. Martin Metz, grosserer i København
f. 22.12.1856 i Brovst, Hjørring Amt, d.28.09.1919 i København
g. 30.09.1887 i København med Anna Sofie Gleesen
f.11.02.1866 i København d.11.07.1954 på Frederiksberg
datter af smedemester Fritz August Gleesen og Anne Kristine 
Buck

4 børn (AA.-DD.)

AA.Henning Metz, ingeniør i Melbourne, Australien
f. 17.11.1888 i København d.17.03.1941 i Melbourne
g. 23.12.1918 i Melbourne med Ellen Elisabeth (Elsie) Larsen
f.21.12.1892 i Ganløse død, dato ukendt
datter af hjulmand i Ganløse Hans Larsen og Karen Marie Nielsen
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BB.Eigil Metz, landmand i Australien
f. 24.07.1892 i København d.22.01.1971 i Vestaustralien
g. 1.gang i Australien med Amalia Coleman

d.1924 i Australien

1 barn (a.)

g.2.gang 15.06.1937 med Ellen Elisabeth (Libbe) Andrea Hjorth, 
sygeplejerske

f.15.06.1906 i Søby sogn,Skanderborg Amt d.31.05.1985 i Australien 
datter af forpagter Jacob Julius Hjorth og Marie Elisabeth 
Christiane Bache

3 børn (b.-d.)

a. Amelia Isabel (Millie) Metz
f. 16.06.1924 i Burracoppin, Vestaustralien

b. Karen Elisabeth Metz
f. 24.06.1938 i Raventhorpe, Vestaustralien
g. med Harry Mitchell

4 børn (aa.-dd.)

aa.Peter John Mitchell
f.17.02.1960 

bb.Paul Mitchell
f.25.01.1963

cc.Glen Mitchell 
f.10.10.1964

dd.Allan Mitchell 
f .23.08.1966

c. Ellen Margaret Metz
f. 02.06.1942 i Australien
g. med Robert Prince

4 børn (aa.-dd.)
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aa.Gregory James Prince
f.06.10.1963

bb.Kim Prince
f.26.06.1965

cc.Raeleen Prince
f.19.10.1969

dd.Derek Martin Prince 
f.01.11.1970

d. Poul Henning Metz
f. 08.04.1944 i Australien
g. med Valma Millhouse
f.05.04.1943

2 børn (aa.-bb.)

aa.Donna Elisabeth Metz
f.05.08.1968

bb.Shelly Ann Metz
f.12.07.1971

CC.Sigyn Metz
f.19.01.1896 i København d.07.07.1927
ugift

L Melbourne
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DD. Esther (Pusse) Metz
f. 19.10.1903 i København d.01.04.1976 i Allerød
g. 1.gang 11.04.1923 i Melbourne med Poul Mørch, garnisons

tandlæge i Vordingborg
f. 14.12.1897 i København d.07.12.1973
søn af repræsentant Fritz Edward Mørch og Laura Andrea 
Svennevig

ægteskabet ophævet, 3 børn (a.-c.)

g. 2.gang 05.05.1966 med Ole Jørgen Kragh,redaktør ved Gyldendal 
f.01.12.1915
søn af postbud, træskomager Hans Olsen og Emilie Kragh 

a. Eigil Metz Mørch, overtandlæge i Sverige og Aarhus
f. 07.03.1924 i Vamdrup d.02.05.1983 i Kbhvn.
g. 1.gang 13.08.1946 på Frederiksberg med Jytte Høgsholm
f. 02.06.1923 i København korrespondent
datter af afdelingschef i Magasin du Nord Knud Lars Peter 
Høgsholm og Gudrun Haastrup Nielsen

ægteskabet ophævet, 4 børn (aa.-dd.)

g. 2.gang 10.03.1967 i Vordingborg med Hanne Poulsen
f.14.01.1941 i Gentofte kontorassistent

aa. Michael Metz
f. 03.02.1947
g. 28.06.1969 
f.23.01.1947

Mørch, cand.scient.pol., adm. direktør for 
i København TV 2-Reklame A/S, R.af Dbg. 
i Vejlby med Pia Elisabeth Simesen
i Aarhus

datter af Gert Simesen og Ellen Adler Nielsen

3 børn (aaa.-ccc.)

aaa. Ina Metz Mørch, sygeplejerskestuderende 
f.17.06.1972 i Aarhus

bbb. Sara Metz Mørch
f.03.11.1977 i Seoul, Korea 

ccc. Marie Louise Metz Mørch
f.09.09.1983 i Gentofte
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bb. Merete Metz Mørch, klinisk psykolog
f.27.02.1949 i København
sambo med Stig Juul Jakobsen, klinisk psykolog
f. 24.12.1950

1 barn (aaa.)

g. 13.05.1989 i Egå med Frants Grymer , læge i Aarhus,
f.16.05.1949 i Hammel plastikkirurg
søn af dyrlæge Peter Grymer og sygeplejerske Eleonora 
Margrethe Nielsen

1 barn (bbb.)

aaa. Mikkel Juul Mørch
f.29.06.1976 i Aarhus

bbb. Maria Grymer Mørch
f.24.11.1987 i Aarhus

cc. Marianne Metz Mørch, speciallæge i intern medicin
f.07.01.1955 i København
sambo siden 1975 og g.14.08.1985 i Aarhus med Tom Buur, 
f.27.10.1950 i Esbjerg læge
søn af typograf Kristen Buur Thomsen og Ragna Eg Jensen

2 børn (aaa.-bbb.)

aaa. Tim Tobias Buur
f.11.10.1981 i Aarhus

bbb. Tor Teodur Buur
f. 15.01.1986 i Linköping, Sverige

dd. Malene Metz Mørch, cand.pharm.
f. 14.01.1964 i Aarhus
g. 04.01.1992 på Frederiksberg med Jan Walter Jansen

cand.scient.pol., fuld
mægtig i Udenrigsministeriet 

f.19.12.1962 i Gentofte
søn af Walter Jansen og Aase Gudrun Jeppesen

1 barn (aaa.)

aaa. Nikolaj Metz Jansen
f.04.10.1993 på Frederiksberg
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b. Ivan Metz Mørch
f.13.06.1928 i Varde d.14.02.1929 i Varde

begravet på Tåsinge

c. Allan Metz Mørch, filmfotograf, rejseinspektør
f. 27.02.1930 i Varde d.09.06.1986
g. 28.03.1956 i København med Irene Lis Nielsen, ballet-
f.11.10.1934 i København danserinde og -pædagog
datter af fabrikant Georg M. Nielsen og Vera
Nutzhorn Hansen

ægteskabet ophævet 1976, 3 børn (aa.-cc.)

aa. Pia Metz Mørch, cand.scient.pol., fuldm. i Arbejdstilsynet
f. 11.09.1956 i Søllerød
g. 26.03.1986 i København med Jakob Pelch, cand.scient.pol.

sekretariatsleder
f.10.04.1954 i Næstved ved Statens Teaterskole
søn af Axel Pelch og Inger Birgit Hansen

2 børn (aaa.-bbb.)

aaa. Casper Mørch Pelch
f.01.05.1986 på Frederiksberg

bbb. Morten Mørch Pelch
f.11.06.1989 i Hvidovre

bb. Jakob Metz Mørch, grafiker i TV-byen
f 29.03.1961 i København 
ugift

cc. Martin Metz Mørch, cand. mere., ansat ved Ø.K. på
f. 04.11.1966 i Virum Filippinerne
g. 16.07.1994 i Løjt med Henriette Holm 
f.10.01.1969

B. Nanny Metz
f. 22.05.1858 i Randers d.17.09.1916 i København
g. 05.08.1884 i Randers med David Joseph Levy, 1901 navne

forandring til Metzon, 
købmand i Randers,senere 
grosserer i Hamburg

f.01.01.1859 i Randers d.30.12.1918 i Hamburg
søn af bandagist i Randers og Hamburg Joseph David Levy 
og Birgitte Philipsen

5 børn (AA.-EE.)
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AA. Caroline Metzon
f. 22.06.1885 i Randers d.22.02.1947 i Københa
g. 25.05.1913 i Hamburg med sin fætter John Jacob Beermann

grosserer i København
f.13.10.1884 i Fredericia d.27.07.1975 i Københa
søn af cigarfabrikant i Fredericia Wolff Beermann og Sara 
Levy

3 børn (a.-c.)

a. Kaj John Beermann, lagerchef i København
f. 28.02.1914 i København
g. 18.10.1949 i København med Helga Hildegard Nussbaum

fritidshjemslærerinde
f.29.04.1915 i Bitterfeld, Tyskland
datter af købmand i Bitterfeld Max Meier Nussbaum og 
Jenny Lind

1 barn (aa.)

aa. Carsten John, ændret til David Carsten Beermann, lærer
f. 29.01.1952 i København
g. 14.02.1988 i København med Judith Brita Zeligson,
f.03.08.1951 i Malmö psykoterapeut
datter af Zalman Kalman Zeligson og Marta Tovman

2 børn (aaa.-bbb.)

aaa. Jacob Zalman Beermann
f.29.03.1989 i Ystad, Sverige

bbb. Simon Shiloh Beermann
f.18.02.1994 i Glostrup

b. Wolf Martin Beermann, grosserer, senere rejsesekretær ved 
det konservative Folkeparti, 
R. af Dbg.

f. 10.06.1916 i København d.18.11.1974 i København
g. 19.12.1942 i Odense med Inge Kirsten Mühlendorf Siewecke
f.04.03.1917 i Odense
datter af hovedkasserer ved Fyns Diskontokasse Carl Christian 
Frederik Siewecke og Kirsten Johanne Ladbye Hansen

2 børn (aa.-bb.)
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aa. Kirsten Nanny Wolf Beermann, operasangerinde
f. 31.10.1944 i Stockholm
g. 1.gang 19.06.1965 på Frederiksberg med Jesper Vaupel,

civilingeniør
f. 08.02.1942 i Odense
søn af assurandør Heine Vaupel og Lotte Nielsen

ægteskabet ophævet, 3 børn (aaa.-ccc.)

g. 2.gang 13.12.1984 i Christianssted, St. Croix, USA
med Hans-Georg Møller, TV-journalist

f.09.09.1942 og TV-studievært, kaldet Gorm
søn af Georg Döring og Christine Møller

aaa. Morten Vaupel, stud. mere
f.07.11.1967 i Wien

bbb. Rasmus Vaupel, stud. døk.
f.04.05.1971 i København

ccc. Signe Vaupel
f.18.08.1976 i Hillerød

bb. Dorthe Mühlendorf Wolf Beermann, mannequin, nu EDB med
arbejder v.American Express

f. 18.03.1954 på Frederiksberg
g. 09.07.1988 på Frederiksberg med John Kurt Andersen,
f.25.12.1944 i Slagelse film-scenograf

produktionsleder

c. Ada Nanny Sara Beermann, kontorfuldmægtig i Rigsrevisionen, 
F.M.2

f.13.11.1918 i København d.05.09.1990 i København
ugift

BB. Ludvig David Metzon, grosserer i København, kgl. dansk kurér 
f.24.06.1886 i Randers d.02.10.1931 i København
ugift
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CC. Philip Metzon, grosserer i Hamburg og Frankfurt a.M., senere 
vin-og tobakshandler i København

f. 20.02.1888 i Randers d.13.06.1965 i København
g. 02.02.1919 i Hamburg med Grethchen Marcus
f,06.08.1891 i Hamburg d.01.06.1980 i København
datter af grosserer i Hamburg Julius Marcus og Friederike 
Koopmann

3 børn (a.-c.)

a. Hans-Julius Metzon, cand.jur. politiassessor i Skive, senere 
undervisningsinspektør i Undervisnings
ministeriet, R 1 af Dbg., p.p.

f. 26.10.1919 i Hamburg
g. 1.gang 25.05.1944 i Malmö med Inge Ruth Feinberg
f. 23.08.1924 i København
datter af skræddermestér Simon Feinberg og Annie Ritz

ægteskabet ophævet 1974, 2 børn (aa.-bb.)

g. 2.gang 26.08.1974 i Ishøj med Kate Søndergaard, tidl.gift
Tordrup, handelsfaglærer, ED.

f.26.08.1928 i Starup sogn, Sønderjylland 
datter af landmand Jens Erichsen Søndergaard og Grethe Gertrude 
Kutnick

aa. Vibeke Birgitte Metzon, overlærer i Ishøj kommune
f. 02.09.1947 i Skive
g. 16.08.1969 i København med Steen Lundøer, cand.scient.,
f.09.05.1941 i Struer marinbiolog
søn af lokomotivmester ved DSB Einar Christian Madsen
og Edel Elisa Lundøer

ægteskabet ophævet 1980, 2 børn (aaa.-bbb.)

aaa.Gry Lundøer, aerobic-instruktør 
- f.22.11.1973 i Charlottenlund

sygeplejerskestuderende

bbb.Tue Lundøer,
f.07.06.1975

HF-elev 
i Gentofte
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bb. Susanne Metzon, børnehavepædagog
f.21.11.1952 i Skive
sambo siden 1977 og gift 24.03.1990 i Gladsaxe med Kurt 

Jeppesen, fritidspædagog 
f. 17.12.1950 i København
søn af banebetjent ved DSB Erik Magnus Jeppesen og Annie 
Vibeke Løvgren Larsen

3 børn (aaa.-ccc.)

aaa.Nadja Maria Metzon 
f.06.10.1978 i København

bbb.Troels Metzon
f.31.10.1982 i København d.31.10.1983 i København

ccc.David Metzon
f.13.09.1984 i København

b. Martin David Metzon, statsaut.revisor (CPA), og kgl. dansk 
konsul i Seattle, USA, R. af Dbg.

f. 15.10.1920 i Hamburg
g. 1.gang 17.01.1943 i København med Ester Glasmann
f. 01.11.1920 i København
adoptivdatter af kolonialhandler Gregorie Naftola (Hirsch) 
Glasmann og Pescha Siwa Hanopovna (Bertha) Movschevna Lev

ægteskabet ophævet, 2 børn (aa.-bb.)

g. 2.gang 30.12.1953 i Seattle, USA, med Ruth Lehmann, tidl.
gift Fränkel,lærer i modetegning,ejendomsmægler 

f.03.01.1914 i Barsinghausen ved Hannover 
datter af manufakturhandler Adolf Lehmann og Else Weinberg

2 børn (cc.-dd.)
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aa. Jørgen Metzon, kok, restaurantmanager i Seattle,USA
f. 19.08.1944 i Stockholm
g. 1.gang 06.03.1967 i Reno,Nevada, med Johanna (Jo) Lee Smith 
f.08.02.1946
datter af sygeplejerske Evelyn Smith

ægteskabet ophævet 1974, 2 børn (aaa.-bbb.)

g.2.gang 07.06.1976 i Las Vegas, USA, med Carol Hopkins
f.04.12.1929 tidl. gift Lennord, lærer

ægteskabet ophævet

med Betty Joe Williamson fået 1 barn (ccc.)

g.3.gang 16.09.1984 i Seattle, USA, med Marsha Miller 
tidl. gift Graham

f.17.04.1941 i Wenatchee, Wash, 
datter af Peter Miller og Betty Kelly

aaa.Martin Philip Metzon, vicevært
f.05.05.1969 i Truckee, California

bbb.Ellen May Metzon, BA, stud.jur. i Ohio 
f.10.08.1971 i Truckee, California

ccc.Pearl Williamson
f. l975 i USA
g. 22.08.1993 i Seattle med Mickey Worley

1 barn (aaaa.)

aaaa.Brian Lee Worley
f.02.04.1993 i USA 

bb. Kirsten Hilde Metzon, senere adopteret Fisch, korrespondent
f. 19.09.1946 i København
g. 07.12.1969 i København med Birger Silberman, eksportchef 
f.12.06.1947 i København
søn af hattemager Josef Hillel (Henning) Silberman og 
Bertha Levitan

4 børn (aaa.-ddd.)
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aaa.Gila Silberman, studerer i Israel
f. 03.01.1972 i København
g. 30.12.1993 i Jerusalem med Josef Alexander Elias

studerer i Israel 
søn af Mikael Elias i Stockholm

bbb.Joram Silberman, student, jeshiva-elev i Jerusalem 
f.19.04.1975 i København

ccc.Rina Silberman
f.31.07.1978 i København 

ddd.Ilan Silberman
f.03.01.1986 i København

cc. Susan (Sue) Lili Fränkel, senere adopteret Metzon, 
datter af Egon Fränkel 
og Ruth (Metzon),terapeut

f. 24.03.1947 i Seattle
g. 14.06.1970 i Seattle med Peter Houston Covey

statsaut. revisor (CPA) 
f.25.03.1947 i Seattle
søn af Houston Covey og Elizabeth (Betty) Phennah

3 børn (aaa.-ccc.)

aaa.Adria Lynn Covey, student
f.15.11.1975 i Omaha

bbb.Kristin Nicole Covey
f.27.06.1978 i Omaha.

ccc.Allison Ruth Covey 
f.17.09.1985 i Seattle

dd. Jeanette Lynn Metzon, statsautoriseret revisor (CPA)
f. 26.12.1957 i Seattle
g. 08.07.1984 i Seattle med David Allen Calderon, mekaniker,
f.17.11.1957 i Seattle entreprenør
søn af Albert Calderon og Frances (Fran) Funes

2 børn (aaa.-bbb.) 

aaa.Aaron Marcus Calderon
f.30.01.1990 i Seattle

bbb.Rebecca Rose Calderon
f.08.03.1992 i Seattle
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c. Hilde Nanny Metzon
f.22.03.1924 i Hamburg d.28.02.1932 i Frankfurt a.M. 

begravet mosaisk Vestre begra
velsesplads, København

DD. Martin Metzon
f.21.11.1889 i Randers d.07.07.1904 i Hamburg

EE. Rudolf Metzon, hovedbogholder i København
f. 21.11.1896 i Hamburg d.23.02.1964 i København
g. 06.04.1931 i København med Thyra Ebba Johanne Grum

sygeplejerske
f.29.08.1899 i Fuglebjerg,Sorø amt, d.21.05.1979 i Kbh. 
datter af elektromontør Gorm Holger Grum og Karen 
Marie Hendriksen

4 børn (a.-d.)

a. Nanny Marie Metzon, overlærer i Høje-Tåstrup kommune
f. 07.02.1932 i København
g. 1.gang 13.03.1954 i København med Ib Isbrandt Jacobsen

entreprenør
f.28.03.1929 i København

ægteskabet ophævet, 2 børn (aa.-bb.)

med Vagn Jensen, postbud,
f.1930, d.1991 fået 1 barn (cc.)

g.2.gang 17.05.1969 i Tåstrup med Jens Julius Nielsen, 
navneforandring til Metzon 
værktøj smager ved DSB

f.17.08.1923 i Roskilde
søn af portør ved DSB Johannes Vilhelm Nielsen og Karla 
Mathilde Petersen

aa. Therkel Isbrandt Jacobsen, senere Metzon, værktøjsmager
f. 08.03.1955 i Måløv
g. 23.02.1980 i Tåstrup med Pia Kristensen
f.26.03.1959 i Esbjerg
datter af Carlo Marius Kristensen og Helly Grete Knipp

3 børn (aaa.-ccc.) 

aaa.Jeanne Rachel Metzon
f.27.08.1980 i Glostrup

bbb.Benjamin Levi Metzon
f.30.05.1983 i Glostrup 

ccc.Rudi Therkel Metzon
f.22.01.1990 i Glostrup
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bb. Johan Isbrandt Jacobsen, senere Metzon, bogbinderfaktor
f. 05.11.1956 i Allerslev, Præstø amt,
g. 1.gang 30.04.1977 i St. Magleby med Mai-Britt Jannie

Nielsen, laborant
f.30.05.1956 i København 
datter af Bente Elisabeth Nielsen

ægteskabet ophævet, 2 børn (aaa.-bbb.)

g.2.gang 08.05.1993 i København med Mette Mimi Jordan Wulff 
billedkunstner

f,28.03.1954 i København
datter af farmaceut Palle Mogens Christian Jordan Wulff og 
Plys Gurli Markuslund

aaa.Joen Daniel Metzon
f.25.05.1981 i København

bbb.Ina Silje Metzon
f.09.11.1983 i København 

cc. Georg Emil Metzon, ejendomsinspektør
f. 31.10.1962 i Glostrup
g. 03.05.1986 i København med Esther Elisabeth Pedersen

kantinemedhjælper
f.28.08.1963 i Næstved
datter af Mogens Ib Pedersen og Pieternella Huiberta 
van Well

1 barn (aaa.)

aaa.Tina Metzon
f.03.11.1986 i Hvidovre

b. Flemming David Metzon, navneforandring til Metz, kordegn
f. 06.06.1934 i København ved Københavns Domkirke
g. 13.09.1958 på Frderiksberg med Gerda Andreasen, assis

tent ved Statsfrøkontrollen
f.20.01.1937 på Frederiksberg
datter af materialeforvalter Wenzel Andreasen og Lilly Wilms 

ægteskabet ophævet, 1 barn (aa.)

sambo siden 1987 med Aase Rønkilde Pedersen, kordegn
f.29.06.1949 i København
datter af trafikinspektør ved DSB Niels Aage Pedersen og
Henny Inger Wulff Thuesen
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âa. David Thomas Metzon, navneforandring til Metz, psykolog 
f.18.10.1967 i Glostrup

c. Esther Erna Metzon, registreret revisor, statsaut.ejd.mægler
f. 03.11.1939 i København
g. 03.08.1963 i København med Bent Aalbæk, dyrlæge,

lektor ved Landbohøjskolen
f.15.08.1939 i Viborg
søn af prokurist Gudmun Aalbæk og Alma Sofie Nielsen

3 børn (aa.-cc.)

aa. Birgit Aalbæk
f. 03.08.1968 i Glostrup
g. 05.05.1990 i København med Leif Dan Christiansen
f.08.03.1952 bandagist
søn af Poul Henning Christiansen og Britta Viola 
Petersen

2 børn (aaa.-bbb.)

aaa.Merle Aalbæk Christiansen
f.01.09.1991 i Glostrup 

bbb.Silje Aalbæk Christiansen
f.25.11.1992 i Glostrup 

bb. Bodil Aalbæk, stud, pharm.
f.25.05.1972 i København

cc. Bjarne Aalbæk, revisorstuderende 
f.23.05.1973 i København

d. Karen Ebba Metzon
f.17.01.1941 i København d.19.11.1943 i København
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8. Carl Abraham Metz, sukkervarefabrikant i Randers
f. 21.09.1833 i Randers d.27.10.1909 i Randers
g. 19.05.1863 i Randers med Wilhelmine Valentin
f.20.11.1836 i Randers d.21.05.1918 i Randers
søster til fornævnte Frederikke Valentin og Caroline 
Valentin

5 børn (A.-E.)

A. Sara Metz
f.27.02.1864 i Randers 
ugift

d.09.12.1933 i Randers

B. Eva Metz
f. 27.04.1865 i Randers d.30.10.1947 i København
g. 27.04.1892 i Randers med Joseph Emil Levin, grosserer
f.16.10.1860 i København d.12.05.1918 i København
søn af broderihandler og grosserer i København Benny Levin 
og Rosa Salomon

2 børn (AA.-BB.)

AA. Benny Knud Levin,kontorchef i Skattedepartementet,R.af Dbg.
f. 11.02.1893 i København d.22.11.1955 på Frederiksberg
g. 1.gang 29.04.1923 på Frederiksberg med Julie Marie Bothilde

Amalie Winding, kgl. operasangerinde
f.01.03.1889 i Voer, Randers amt d.23.05.1950 i København 
datter af sognepræst Hans Kruse Winding og Christine Marie 
Anna Karoline Bech

ægteskabet ophævet

g.2.gang 12.04.1946 på Frederiksberg med Ingvor Emilia Magnusson 
f.10.04.1908 i Stockholm
datter af amanuens ved Nordiska Museet i Stockholm Per
Richard Magnusson og Anna Selma Emilia Pettersson-Grönkvist

BB. Ella Helene Levin, kontorassistent i Det statistiske Departem. 
f. 07.05.1894 i København d.24.04.1970 i København
ugift

C. Helene Metz, bogholderske i Randers
f.24.04.1871 i Randers d.02.09.1943 i Randers
ugift

-91-



D. Abraham Moses Metz, grosserer i København
f. 08.04.1873 i Randers d.19.10.1924 i København
g. 16.07.1902 i København med Betty von Essen
f.07.03.1880 i Brædstrup d.06.06.1952 i København
datter af farver i Brædstrup Philip Ferdinand von Essen og 
Edel Cohn

3 børn (AA.-CC.)

AA. Axel Mogens Metz, landsretssagfører i Odense
f.11.10.1903 i København d.13.03.1944 i koncen

trationslejr Theresienstadt
g.15.05.1934 i København med Magna Hildesheim 
f.01.02.1906 i København
datter af vekselerer i København John Hugo Hildesheim 
og Gitte Michaelsen

1 barn (a.)

a. Steen Axel Metz, marketingdirektør i Chicago
f. 05.05.1935 i Odense
g. 03.03.1962 i Toronto, Canada, med Eileen Elizabeth Hodges
f.01.10.1936 i Ægypten

2 børn (aa.-bb.)

aa. Annalise Metz
f. 19.11.1964 i Canada
g. 04.06.1994 i Illinois, U.S.A, med Robert C. Herman 

bb. Christine Metz
f.22.06.1967 i Canada

BB. Erik Metz, salgschef i København
f. 19.06.1907 i København d.13.04.1986 på Frederiksberg
g. 07.01.1940 i Oslo med Selma Mary Jaschzik (Jarner)
f. 31.10.1910 i Litauen d.12.11.1986 på Frederiksberg
datter af købmand i Oslo Hermann Jarner og Hannah Bodd

2 børn (a.-b.)

a. dødfødt pige
f.22.06.1943 på Frederiksberg d.22.06.1943 på Frederiksberg

b. Jan Ivar Axel Metz, tandtekniker 
f.30.10.1947 i København 
ugift
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CC. Carl Metz, arkitekt, M.A.A.
f. 29.06.1911 i København
g. 03.09.1936 i København med Ulla Ester Meyer
f.06.01.1913 i København
datter af grosserer Paul Jacob (James) Meyer og Helga Salomonsen

2 børn (a.-b.)

a. Allan Metz,
f. 11.12.1938
g. 26.05.1963 
f.13.01.1943

salgsingeniør i 
i København 
i København med 
i København

datter af driftsleder Herman

København

Margit Anita Keller, sekretær

Leif Keller og Anna Kurtich

2 børn (aa.-bb,)

aa. Susanne Metz, børnehavepædagog
f. 04.01.1967 i København
g. 21.09.1986 i København med Andre Max (Avi) Thurnhuber 
f.20.07.1962 i St. Gallen, Schweiz
søn af Max Arnold Thurnhuber og Emmy Jefimow

1 barn (aaa.)

aaa.Jacob Max Metz Thurnhuber
f.07.06.1993 i København 

bb. Charlotte Metz
f.14.07.1969 i København 
ugift

b. Merete Metz, cand, pharm.
f. 01.03.1946 i København
g. 24.08.1969 i København med Bent Lexner, rabbiner i København 
f.05.07.1946 i København
søn af grosserer Abraham Lexner og Esther Glück

3 børn (aa.-cc.)

aa. Jael Lexner
f.13.12.1972 i Jerusalem

bb. Noomi Lexner 
f.19.01.1976 i Jerusalem

cc. David Lexner
f.22.07.1977 i København
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E. Ivan Carl Metz, grosserer i København
f. 17.09.1877 i Randers d.08.06.1932 i København
g. 21.12.1906 i København med Inez Ida Dagmar Jakobine Levin,

tidl. gift Restorff 
f. 14.02.1878 i København død, dato ukendt
datter af grosserer i København Henry Sophus Levin og 
Eleonora Christine Arvedsen

ægteskabet ophævet, 1 barn (AA.)

AA. Henny Edith Metz
f. 12.11.1912 i København d.02.06.1980
g. med Helge Johannes Folmer, statsaut. skibsmægler 
f .15.05.1915

3 børn (a.-c.)

a. Nora Folmer
f.01.10.1942

b. Jørgen Jørgensen Folmer 
f .12.12.1943

c. Anne Folmer
f .24.09.1945
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Personregister

til foranstående efterslægtstavle

a) personer, der er født Metz, 
med efternavnet Metz

er anført med fornavne og

Metz r Abraham (1870-1963) 58
- Abraham (1875-1947) 67
- Abraham Alfred 54
- Abraham Moses (1793-1870) 50
- Abraham Moses (1873-1924) 92
- Agnete Wern 58
- Alice 75
- Allan 93
- Amelia Isabel (Millie) 77
- Annalise 92
- Ann-Marie 55
— Axel Mogens 92

- Bendix (Benny) Abraham 72
- Bruno Moses 69

Georg (1907-08)

- Carl (1865-1914) 55
- Carl (1911- 93
- Carl Abraham 91
- Charlotte 93

Christina 92

- Dagny Blanca 68
- David 53
- David Wern 58
- Donna Elisabeth 78

- Eigil 77
- Elisabeth Else Fuglede 52
- Ellen 63
- Ellen Margaret 77
- Erik 92
- Esther (Pusse) 79
- Eva (1869-1872) 58
- Eva (1870-1931) 63
- Eva (1865-1947) 91
— Eva Caroline Mathilde 74

- Flemming 73
- Frederikke (1824-93) 61
- Frederikke (1878-1941) 72

57

- Georg (1945- 57
- Gerda 62
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Grete 59

Hanne 54
Helene (1871-1943) 91
Helene (1881-1965) 72
Henning 76
Henning Benny 72
Henny Edith 94
Henri 57
Henrik 73
Howard David 55
Hugo 53

Ingrid Alice 73
Israel Abraham 62
Ivan Carl 94
Ivar 69

Jan Ivar Axel 92
John 75
Julie Thea 70
Julius 50
Jørgen 70
Jørgen William 74

Karen Elisabeth 77
Kay 53
Kirsten 70

Lise 54
Lone 58
Ludvig Abraham 76
Ludvig Evald 62

Magdalene Marie 56
Martin (1856-1919) 76
Martin (1986- 71
Merete 93
Moses Abraham 50
Moses Benny 72

Nanny 81
Niels Henrik 57

Otto 58

Paul 54
Peter 71
Philip 53
Philip Carl 56
Poul 71
Poul Henning 78
Preben Frederik 73

Roland Philipsen 56
Rosalie (1830-1918) 76
Rosalie (Rosa) (1872-1963) 67
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— Røskva Margrethe 50

— Samuel 57
- Sara (1823-1914) 61
- Sara (1864-1933) 91
- Shelly Ann 78
- Sigyn 78
- Sophie 54
- Sophus Salomon 54
- Steen Axel 92
- Stig 74
— Susanne 93

— Ulla 70
— Ulrich 57

- Vivian 72

- Aage 53

b) personer, der ikke er født Metz, er alene anført med det i 
forbindelse med fødslen givne efternavn

Andersen 
Andreasen 
Arvedsen

52.65.67.83
89
94

Bache
Bagger 
Ballin 
Basman 
Battifarano 
Bech
Bech-Madsen 
Beermann 
Bodd 
Borring
Branth 
Breda 
Brockdorff 
Buch
Buck 
Bugge 
Buur 
Bülow

65.77
53
50
69
55
91
67
82.83
92
70
52
55.56
51
51
76
59
86
64

Calderon 
Christensen 
Christiansen 
Clarkson 
Cohen
Cohn

•Cohrt

87
62.70
63.90
64
74.75
92
52
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Coleman 
Covey

77
87

Döring 83

Eichel 
Elias 
Esposito 
von Essen

74
76.87
55
92

Fein 
Feinberg 
Feldthusen 
Fischer 
Fisker 
Fitzgerald 
Folmer 
Frederiksen 
Friis
Frisch 
Frisch-Jensen 
Fryer
Fränkel 
Fuglede 
Funes

69
75.84
65
74
60
75
94
60
53
66
66.67
55
85.87
50
87

Gammelgaard 
Glasman 
Gleesen 
Glück 
Goldschmidt 
Gordon 
Gorodkin 
Graham 
Grastrup 
Grum 
Grün 
Grymer 
Guttermann

71
85
76
93
52
69
74
86
65
88
67
80
74

Haende1 
Halvorsen 
Hansdatter 
Hansen 
Haslund 
Haurowitz 
Heckscher
Heide-Jørgensen 
Herlevsen 
Herlufsen 
Hendriksen 
Herman
Hildesheim

62
70
57
57.59.71.73.81.82
64
70.71
72
64
59
57
88
92
92
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Hjorth
Hjulmand
Hjulmand-Lassen 
Hodges
Holm
Holst
Hopkins
Hymanson
Høgsholm
Højgaard

77
54
54
92
81
59
86
66
79
64

Ikolaand 56

Jacobsen 
Jaffe 
Jakobsen 
Jansen 
Jarner 
Jaschzik 
Jefimov 
Jensen 
Jeppesen 
Jespersen 
Johannesen 
Johnson 
Jørgensen

88.89
69
80
80
92
92
93
50.57.62.66.67.80.88
80.85
62.63
73
55
59

Kaminer 
Keller
Kiær 
Knipp 
Koopmann 
Krausmann 
Kristensen 
Kristiansen 
Krogh 
Krüger 
Kunstadt 
Kurtich 
Kutnick

75
93
50
88
84
54
6,9.88
71
58
73
72
93
84

Larsen 
Lassen 
Lehmann 
Lennord 
Lervik 
Lev 
Levin 
Levitan 
Levy 
Lexner 
Lilge 
Limov 
Lind 
Linde

58.63.64.65.66.76.85
54
85
86
52
85
74.76.91.94
86
81.82
93
64
56
82
65
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Lindsjö 
Lund 
Lundøer 
Lüttichau 
Lyng 
Læssøe

57
71
37
51
63
53.58

Mac Grath 
Mac Morrow 
Madsen 
Maegaard 
Magnusson 
Marbeiter 
Marcus 
Markuslund 
Mayer 
Meillier 
Metzon 
Meyer 
Michaelsen 
Miller 
Millhouse 
Mitchell 
Monberg 
Monroe 
Mortensen 
Møller 
Mørch

51
51
65.84
70
91
56
84
89
55
73
34.35.36.37.38.39.40.41.42.43
62.66.67.76.93
92
86
78
77
50
55
51.65
83
79.80.81

Naas 
Nathan 
Natkiel 
Neergaard 
Nielsen 
Nissen 
Nussbaum 
Nørberg 
Nørlyng 
Nørregaard

60
66.67
66
57
57.59.76.79.80.81.83.88.89.90
50.71
82
59.60
65.66
57

Olsen 
Oppenheim

70
68.69

Parsberg
Pelch
Pedersen
Persson
Petersen
Pettersson-Grönkvist
Phennah
Philipsen
Philipson
Polack
Pomeroy
Poppe
Poulsen
Prince

67
81
62.67.70.71.89
57
63.64.69.88.90
91
87
81
50
74
75
64
79
77.78
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Przytitsky 73

Rabinovitz 69
Rannem 63
Rasmussen 51.62
Ritz 84
Robinson 55.56
Ruben 62
Rubow 54

Sabra 53
Salomon 91
Salomonsen 54.72.93
Schaffalitzky de Muckadell 50.51.52
Schlamowitz 73
Schrøder 69
Scully 56
Sihto 56
Silberman 68.69.86.87
Simesen 79
de Simonsen 50
Siweeke 82
Skikkilt 58
Skovgaard 54
Smith 86
Spitz 62
Stilling 53.58
Svennevig 79
Søndergaard 84
Sørensen 73

Taylor 55
Tepich 68
Terkelsen 65
Thomsen 62.63.80
Thuesen 89
Thurnhuber 93
Toft 53
Tordrup 84
Tovman 82

Valentin 72.91.
Vandt 50
Vaupel 83
Versümer 64
Vraa Jensen 66

Watkins 55
Weinberg 85
Weinberger 61
van Well 89
Wern 57
We sth 64
Westrup 57
Williamson 86
Wilnes 89
Winding 91
Worley 86
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Wulff 72.89
van Wyhe 52.53

Zeligson 82
Zysmann 68

Aalbæk 90
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