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Forord
Det var oprindelig kun min Mening at udarbejde en Anetavle, som
skulde offentliggøres i Anledning af en intern Familiebegivenhed,
der fandt Sted den 8.September 1947. Desværre naaede jeg ikke at faa

Arbejdet færdigt i rette Tid, da det Materiale, der skulde bearbej
des, viste sig at være mere omfattende end først antaget.
Der skulde foretages adskillige Arkivundersøgelser, men den

Tid, indenfor hvilken Opgaven skulde løses, tillod dog ikke altfor
indgaaende Studier. Jeg var derfor i højere Grad henvist til at be
nytte den tilgængelige personalhistoriske Litteratur, der for dansk
jødisk Histories og Genealogis Vedkommende er ret udførlig. Endelig
har jeg ogsaa haft Lejlighed til at benytte Manuskriptet til en

Stamtavle over Ephraim Magnus Rubens Efterkommere, som Bibliotekar

Josef Fischer har udarbejdet, og som befinder sig i Fru Klara Rubens
Besiddelse.
Jeg har kun betragtet det som min Opgave at fremskaffe Oplysnin

ger om de Forfædre, som Slægtens nulevende Medlemmer næppe mere kan
have nogen Erindring om, hvorfor de følgende Biografier hovedsageligt
omfatter Personer, der er født før Aar 1800. Nogle af Biografierne

indeholder ogsaa Stof, som ikke direkte angaar Slægtens Historie,

men som belyser de Forhold, under hvilke Jøderne den Gang levede.
Datoangivelsen for de Ægteskabers Vedkommende, der er indgaaet
før 1810, stammer fra Kopulationsprotokollerne, der opgiver den Dag,

Kopulationsafgiften blev betalt. Dette skete som Regel et Par Dage,

før den egentlige Vielse fandt Sted.
Foruden den Familie Ruben, som denne Bog omhandler, og hvis

Stamfader var Ephraim Magnus Ruben, findes der her i Landet endnu
en Slægt af samme Navn. Denne Slægt kan føres tilbage til Kattuntrykker Hendel Jacob Ruben, der indvandrede fra Altona i 1780 og

blev gift med Judith Cantor. Deres Søn Isak Hendel Ruben grundlagde

det kendte Firma J.H.Ruben, der i 1906 omdannedes til Aktieselska
bet Nordisk Tekstil og senere sammensluttedes med Firmaet Bloch &,
Andresen.

Den kendte Familie Rubin er trods Navnelighed heller ikke i
Slægt med den her omtalte Familie Ruben. Denne nedstammer nemlig
fra den ca. 1840 fra Posen indvandrede Lærer og Boghandler David
Rubin, der var Fader til Nationalbankdirektør Marcus Rubin.
Til sidst ønsker jeg at rette en Tak til Arkivernes hjælpsomme
Embedsmænd, til 0verformynderiet og til Bibliotekar Josef Fischer,
som beredvilligt har givet mig mange værdifulde Oplysninger.
København i Maj 1948.
Michael Hartvig.
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Tavle 1«
2) Meyer Levin kaldet Meyer Korden
Handelsmand
fik kgl. Lejdebrev 30/7 1701,indv.f.Ottensen
d. i kbh. 14/9 1730
<

1) Jacob Ruben Cleve
levede i Holland
if

5) Isack Jacob g. 12/1 17440 m.V
d. i Ebh.
kaldet Itzig
1) Magnus ikiben g.m. Blümche Levin (Norden)
14/5 1782
Moisling
Haardug- og Vatfabrid.i E.20/10 1769
Handelsmand
f. i Lübeck (Moisling)
kant i Kbh.
c. 1714, d. i K. 22/2 1790
f. i Holland
d. i Ebh. 10/9 1754

6) Meyer Isack g. 2Ô/6 1771 m. Eva Heimann
kid. Meyer Moisling
ogsaa kid. Eva
f. i E. ca. 1747
Jacobs, f. c.1753
d. ih. 11/6 1811
d.i K. 22/7 1814

3) Ephraim Magnus Ruben g, 1756 m. Sara Moses
Haardug- og Vatfabrif. c. 1736
kant i Kbte.
d. 14/6 1815 i
f. i Heiland r-./Ztf/
Helsingør
d. i Ebh. -ie/9 ■ 17£4
Mt

4) Moses Ephraim Ruben g.m. Kele Eschwege
Grosserer i Helsingør
f. i Hamburg
f. i Helsingør c. 1757
c. 1764
d. i Helsingør 2/6
d. i Helsingør
25/3 1821
1823

6) Hertz Levy
d.f. 1799
i Holland

6) Heyman Levy (Kok) g.m. PouVekselmægler
line Meyer
i Kbh.
f.i K. c.1772
f. i Amsterdam d.i E. 13/3
c. 1762, d. i
1814
Kbh. 17/11 1835

Jacob Moses Ruben g. 10/1 1838 m. Sara Levy
Købmand i Helsingør
f. 17/6 1807 i Ebh.
senere Traadhandler i Ebh.
d. 2/2 1867 i Ebh.
f. 4/10 1787 i Helsingør
d. 10/9 1863 i kbh.

Moritz MEINERT Ruben g. 3/11 1861 m. Henriette Levin
Kollektør i Kbh.
f. 27/4 1840 i Kbh.
f. 17/2 1841 i kbh.
d. 27/3 1901 i Kbh.
d. 27/9 1905 i Ebh.

(se Tavle 2)
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Tavle 2.

11) Nathan Carsten (Gerson) Rosbach g. 18/8 1738 ni. Deiche
fik Lejdebrev 9/4 1734
f. i ?
Handelsmand i Kbh.
d,. i Kbh. 5/12 1800
f. i Rosbach v. Frankfurt a.M,
d., i Kbh. c, 1758

Ar je Løb
Rabbiner •
(i Polen ?)

7) Gedalia Levin (Arje) gem. Sara
Rabb. i Lokatschi i f. c. 1732
Wolhynien. Overrab i Udlandet,
d. 24/10 1800
biner i Kbh. fra
1778 til sin Død,
i Kbh.
f. c. 1727 (i Polen?)
d. 24/5 1793 i Kbh.

8) Abraham Gedalia g.m. Judithe
Overrabbiner, # (Jette) Levin
Kbh. fra 1782
f. c. 1754 i
til sin Død,
Udlandet, d.
tidl. Rabbiner 8/5 1824 i Kbh
bl.a. i Gnesen
i Posen, f. c. 1753
(i Polen?), d.
Kbh. 8/11 1827

kI
g, 18/12)
10) Akiba (Skive) Jacobsen g.
1759 m., Hahne
kaldet Akiba Ham
Rosbach, f. i
burger. Grosserer
Kbh., d. i
i Kbh., f. c.
Kbh. Dec. 1786.
1727 i Hamburg
d. i Kbh. 1793

Nathan Jacobsen g.
Handelsmand i Kbh.
f. i Kbh. c. 1761,
d. i Kbh. 1787

2/6 1783 m.
Breine Wulff
ogsaa kid. Boline ell. Birthe,
f. i (Moisling?)
c. 1754, d. i
Kbh. 24/10 1833

(ang. Breine Jacobsen f. Wulffs
Forfædre se Tavle 3)

iI

t
9) Hartvig Abrahamson (Gedalia) g. 5/6 1811 m. Henriette (Hindche)
Handelsmand i Kbh.
Jacobsen, f. 31/8 1785 i Kbh.
f. c. 1778 (i Gnesen?)
d. 21/11 1863 i Kbh.
d. i Kbh. 19/2 1858
‘
------------------- ~~------------ f---------- ...------------(Levin Wulff) Wolter Levin g. 25/4 1838 m. Augusta Abrahamson
fik 31/3 1838 bev. Navneforandr.
(Gedalia) f. 20/2 1815 i Kbh.
fra Levin Wulff til Wolter Levin
d. 24/12 1873 i Kbh.
f. 14/3 1815 i Kbh.
d. 22/11 1872 i Kbh.
Vekselmægler i Kbh.
i
i

Henriette Ruhen f. Levin
g.m. Kollektør Moritz MEINERT Ruben

(se Tavle 1)
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Tavle 3»

Jesaja Naphtali Hertz Hildesheim

Jechiel

15) Samson Moses Hildesheim g.m. Gitie Jechiel
d. i Altona 1731
f. 1647, d. 1747
begr. i Ottensen

14) Salomon Wulf kaldet Salomon Wandsbeck g.m. Hindche Sara
Handelsmand
Hildesheim
Forstander f. den jød.
d. i Altona 1755
Menighed i Wandsbeck
d. i Altona 11/10 1765

13) Wulf Salomon kaldet Wulf Moisling
Handelsmand i (Moisling?)
d. Nov./Dec. 1775 i Kbh.

12) Breine (Boline eller Birthe) Jacobsen f. Wulff
g.m. Handelsmand Nathan Jacobsen (se Tavle 2)

Tavl- 4.
Kollektør Moritz MEINERT Ruben og Hustru Henriette f. Levin
(se Tavle 1) havde følgende Børn:

1) Edvard Ruben, Frimærkehandler, g.m. Sara Sophie PETRA Vilhelmine
Larsen.
2) Rosalie Ruben (død tre Dage gammel).

3) Pauline Ruben, g.m. Cigarhandler Chajim Fischel Schereschewsky
kaldet HERMAN HERMANSSON (f4 i Tanroggen i Rusland).
4) Hanne Ruben g.m. sin Fætter, Grosserer (Moses) Martin Osiier.

5) Sara Ruben g.m. sin Fætter, Kollektør Ludvig Cohen.
6) Julius Ruben, Frimærkehandler, g.m. Sara Aberstén (f. i Göteborg).
7) Rosalie Zerline Ruben g.m. Grosserer Samuel Jacob Brünner (f. i
Lublin).

8) Fanny Ruben g.m. Skrivelærer Elias Moses kid. Eduard Maurice Gellin.
9) Wolter August Ruben, Tandlæge, g.m. Karen Dorthea Petersen
(Ægteskabet opløst).

10) Harry Ruben, Frimærkehandler, g.m. Klara Aberstén (f. i Göteborg).
11) Adolf Ruben, Assurandør, g.m. Meta Sofie KATHRINE Schlütter.

12) Nathalius Ruben, Repræsentant i München-Gladbach sen. Kbh.
g.m. Henriette Byanca Herpers (f. i Osnabrück).
13) Moritz Meinert Ruben, Kollektør, g.m. Bertha Dika Gordon (f.
i Lund).

Til supplerende Oplysninger og Videreførelse af Stamtavlen:

Til supplerende Oplysninger og Videreførelse af Stamtavlen?
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1) Jacob Ruben Cleve og Magnus Ruben.

Ren 25.Oktober 1726 faar Magnus Ruben Opholdstilladelse i
Danmark og Bevilling til at drive Engros Forretning med Galanteri

varer, Kniplinger, Kammerdug og Lærred sammen med Levin Moses

Wessely. Ved denne Lejlighed opgiver Magnus Ruben overfor Myndig
hederne at stamme fra Amsterdam.
Rubens Kompagnon Wessely var en Søn af Moses Wessely, der

havde haft en Geværfabrik i Glückstadt og senere som kongelig dansk
Agent i Hamburg havde gjort Forretninger med det danske Kongehus.

Levin Moses Wesselys Broder var Fader til den kendte hebraiske
Digter og Bibelfortolker Hartvig Wessely, der levede i Berlin og
var en ivrig Forkæmper for Moses Mendelsohns Ideer.
Ruben og 7/esselys Ansøgning blev ganske vist bevilget, men det
skete ikke uden Modstand fra Kræmmerlavets Side. Kræmmerlavet optog

ingen Jøder, og i hele det 18...århundrede søgte dette Lav at for
hindre, at Jøderne fik Tilladelse til at holde aaben Butik og til
at handle med nogle ef de mange Varer, som Lavets Medlemmer mente
at have Monopol paa. Da Lavets mange Bestemmelser imidlertid virkede
som en Hemsko paa Næringslivet, skete det ofte, at Myndighederne

satte sig udover dets Betænkeligheder og alligevel udstedte de
ønskede Tilladelser.

Den 11.Marts 1726 indsendte Levin Moses Wessely følgende An
søgning til Kongen:
”Eure königliche Majestät geruhen allergnadigst zu erlauben,
ihr in allertieffester submission erkennen zu geben, welcher
gestalt, als ich sieder (?) a:o 1716 wegen der affairen; die
zu Buer königlichen Majestäten diensten meinem vater in sol
cher zeit allergnadigst aufgetragen worden, mich alhie in dero
königl.. residentz stadt für meines vaters rechnung beständig
aufgehslten, und nun auf dessen bewilligung mich verheuratet
habe, wohl gewilliget mit Euer königl. Majestät allergnädig
ster erlaubniss, mich alhie in Copenhagen häuslich nieder zu
lassen, umb unter göttlicher hülfe mit eigenen mitteln erlaubeten redlichen handel zu führen, wobey, weil durch mühesahme
Wahrnehmung angeregter meines vaters affairen bishero so viel
zeit erübrigen nicht vermocht, mich im kauffhandel, wie gerne
gewolt, volkömmlich zu informieren und zu üben nicht ümhhin
gekönt, einen der handelschafft wohlerfahrnen aus Amsterdam
bürtiger Compagnion, nahmens MAGNUS RUBEN zu erwählen. Da nun
allergnädigster könig und herr, ich ohne rühm zu gedencken,
mich von jugend und je her, wohl und rechtschaffen aufgeführet, auch zu Euer königl: May:tt allerunterthänigsten diensten
in denen meinem vater bishero anbetraueten affairen allen
möglichen fleiss, massen Euer königl: May;tt hohen cammerland-und see-etats general-commissariats collegiis bekant,
angewandt habe, vorgedachten meines compagnions ehrliche abkunft und redlicher wandel auch gnüglich zu bescheinigen.
So gereichet an Euer königl. Maystt für mich und ernannten
meinen compagnion die allerunterthanigster bitte, allergna
digst zu erlauben, dass in dieser dero königl: residentz
stadt Copenhagen wir unter leis tung bürgerlichen eides, und
abstatung schuldiger zolle und ariderer pflichten, uns häuoslich niedersetzen, und gleich bereits etlicher anderer unser

8
nation, mit so genannten gallanterien, spitzen, cammertuch und
leinwandt, bey stücken und ellen, frey und ungehindert auch
sonst handel und wandel treiben, auch darüber allerhuldreichst
privilegiert werden mögen. In fussfälliger gelassenheit ge
troste mich allergnädigster erhörung, und beharrer in aller
gehorsamster devotion zeit lebens.
Euer königl: Majestatt
meines allergn. erb-königs und herrn
allerunterthänigster knecht
Wessely."
Kræmmerlavet reagerede da ogsaa omgaaende paa denne Ansøgning

og indsendte en længere Redegørelse til Magistraten, som lod denne
gaa videre til Kongen. Det hedder heri bl.a.:
"Es ist voll zu beklagen, das da die christliche bürgerschaft
in Copenhagen leyder täglich abnimbt und geringer wirdt, die
juden sich umb so viel stärcker vermehren und täglich zu neh
men, ja so gahr das nicht allein einige sondern fast alle
professiones handels leuhte und theils handtwercker, dadurch
verderben, und gleichsam das brodt aus dem munde genommen
wirdt .... ",

medens Byens egne Borgere paa Grund af denne Konkurrence har svært
ved at klare sig. Det er,
"mit erstaunung zu bemercken, dass seit die juden in solcher
mängde und zwar in zeit von wenig jähren, so häufig herein
gedrungen, selbe dermassen zu genommen, dass sie nunmehro 3
bis 4 sinagogen oder so genandte schulen ausmachen .... ".
Kongens egne kristne Undersaatter trues saaledes med fuldstæn
dig Ruin, og Kræmmerlavet henstiller derfor til Kongen ikke at be
vilge Wessely "und seinen aus Hollandt beruffenen compagnion" det

ønskede Privilegium, men understøtte "die noch wenig handlende
christliche burger." Magistraten erklærer hertil:
"Hvad Supplicanten Wessely hans Søn Levin Wessely i Særdeles
hed angaar, da have vii vel faaed den Underretning om ham, at
hand, som i nogle Aaringer haver opholdet sig her udi Staden,
imidlertiid iche alleene haver opført sig meget sømmelig og
skikkelig, ja endog viist sig redelig imod dem som med hannem
have hafft at handle og forrætte, men endog at eye anseelige
Midler, og fleere skall kunde vendte at arve (hvilked var at
ønske kunde siiges om alle de Jøder, som allereede have ned
satt sig her.) Men iche disto mindre maa vii dog allerunder
danigst tilstaae og forestille, at hans giorde Ansøgning om at
holde en aaben Boe med adskillige Galantterier, især fiine
Kniplinger og saadanne fleere Slags Vare, er saa stridig imod
de Kræmmer-Compagniet her i Staden allernaadigst meddeelte
Articler, som om samme hannem allernaadigst blev accorderett
vilde blive til Fornærmelse for det gandske Laug i Almindelig
hed. Thi som ingen effter høyst bemelte allernaadigste Articlers Tilhold maa antages i Kræmmerlauget eller holde aaben Boe,
mindre sælge i Allen- og Støkkeviis, uden de, som det lært
haver, men en Dreng skall først tiene i 7 Aar og siden 5 Aar
for Svend, saa kand indted andet vendtes, end der joe opvækkes
liigesaa stoer Fortydelse hos de Gotfolk af Ders6 Mayestætts
egne Undersaatter, som skall pleye den Rætt og alleene emplojeres dere Aar og Tiid dertill, i Tankke omsidder derved at vinde
deres Brød, som det i sig selfv var præjudiceerlig for dem,
naar de maatte see fremmede og i Handelen uerfarne komme an
densteds fra at nedsætte sig her og betage dem det Brød de i
saa Maade længe hafde lidt ondt for, og oftest anvendt fast
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baade Midler og timmelig Velfært paa, for at conservere sig
...... ... Silers siden Supplicanten Levin Wessely, som al
lerunderdanigst anført er, haver god Røgte og tillige eyer
Midler, saufnes os, at saalænge Deres kongelige Mayestætt
allernaadigst behager at tillade Jøder maa være og boe her,
hand da og allernaadigst kunde forleenes Friehed at nedsætte
sig her i Staden og tilliige med sin foregifvende Compagnon
Magnus Ruben bevilges i Compagnie under et at handle en gros,
hvorved Kræmmerne inted kunde fornærmes ...... . "
Da Wessely imidlertid havde erfaret, at Magistraten blot øn
skede, at det skulde bevilges ham at handle engros og ikke detail,

indsendte han den 2.Maj 1726 et nyt Andragende, hvori han fremførte:
"Weil aber galanterien und dergleichen wahren fast in nichts
als kleinigkeiten bestehen, (und nach dem Isack Mendel Speyer
für gantz kurtze zeit gestorben ist fast nur eine eintzige
gallanterie butique in dieser grossen königl: residentzstadt
60 in consideration zu ziehen) von Magistrate auch die ge
ringste motive nicht angeführet werden können, warum das jene,
waB Ihro königl: Majestät bereits etlichen andern unserer na
tion allergnädigst bewilliget haben, mir nicht angedeihen
möchte, der vor jene noch wohl einen Vorzug hassen zu haben,
vermeinet halte, da mein vater schon von 28 jähren her ein
königl: unterthan und diener, auch alle onera mit getragen
hat, an bey in Glückstaat zu würklichen deputirten portugisischer nation, der bey dortiger stadt Wichtigkeiten, vermöge
der Verfassung mit concurriret, verordnet worden, auch bey
letzten schweren kriege ohn unzeitigen rühm, Ihro königlichen
Majestät nützliche importante dienste geleistet hat, und noch
pråstiret, ich auch nun von zehen jähren her bey so thanen
diensten treu und fleissig auf meines Vaters alleintzigen
kosten, alhie assistiret habe
Det blev alligevel ved Magistratens Beslutning, og Ruben og
Wessely fik kun Tilladelse til at drive engros Forretning.

I Mandtalslisten over "Indvaanere i København i de af Branden
1728 skaanede Dele af Byen" nævnes under "Strand-Qvarteer, Lahr
Stræde No.49" følgende Personer:
Levin Wessely Jøde 1 Mand, 1 Kone, 2 Børn, 2 Piger
hos ham boer
Magnus Ruben Jøde
1 Mand, 1 Kone,
— , 1 Karl eller Dreng,
1 Pige.
Man kan muligvis heraf slutte, at Magnus Ruben har mistet sit
Hjem under Branden 1728, hvorfor Familien maatte indlogeres hos

Wessely. Denne Mandtalsliste omtaler ogsaa Magnus Rubens Kone, om
hvem det kan oplyses, at hun hed Blümche og var en Datter af Meyer
Levin eller, som han ogsaa kaldtes, Meyer Norden, der havde haft
sit Hjem i København allerede siden 1701 (Se No. 2).
Den Forretning, som de to Kompagnoner har drevet, har sikkert
ikke været helt ubetydelig, da det ses, at Magnus Ruben har fore
taget Forretningsrejser til Udlandet og bl.a. nævnespaa Listen
over Besøgende paa Leipziger Messen i 1728.

I 1752 ansøger Magnus Ruben om Tilladelse til sammen med sin
Søn Ruben Magnus at fremstille "Haardug, Haar-Bomuld og Silkevat",
og den 7. Marts opnaar de det ønskede Privilegium. Det skulde dog
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ikke forundes Magnus Ruben at drive denne Virksomhed mere end et
Par Aar, idet han allerede døde den 10.September 1754.. I December
samme Aar faar saa Sønnen Ruben Magnus en kgl. Tilladelse til at
fortsætte Fabriken i Kompagni med Dugmager Amsel 7/allich, der var

beskæftiget i Virksomheden og som Fagmand havde været med til at
indrette og starte den.
Magnus Ruben fandt sit sidste Hvilested paa Kirkegaarden i
Møllegade, og ifølge Gravstenens hebraiske Indskrift kaldes han:

Man, Søn af Jacob Ruben Cleve.
I et stort slægtshistorisk Værk af Professor David Kaufmann
og Rabbiner Dr. Max Freudenthal:

”Die Familie Gomperz, Frankfurt am

Main 1907" omtales en i Holland vidt forgrenet jødisk Slægt Cleve.
Denne Slægts Stamfader boede i Slutningen af det 17.Aarhundrede i

den lille tyske By Cleve, som ligger nær den hollandske Grænse,
og antog for sig og sine Efterkommere Navnet Cleve som Tilnavn

eller Efternavn. Det er meget sandsynligt, at Magnus Rubens Fader

Jacob Ruben Cleve tilhører denne Familie, og muligvis er han iden

tisk med Ruben Cleve, Søn af Jacob Cleve, der omtales i Kaufmanns

og Freudenthals Arbejde (Side 63), og som var Forretningsmand i
Nijmegen (Nymwegen) men ogsaa en Tid bosat i Haag. Er denne Anta
gelse rigtig, saa kan Slægten føres endnu flere Generationer til
bage. Det maa dog overlades senere Undersøgelser eventuelt at be
vise, om hollandske Arkiver indeholder Materiale, som enten be

styrker eller afkræfter denne Teori.
Magnus Rubens Enke Blümche overlevede ham i 15 Aar og døde

den 20.Oktober 1769.. Af deres Børn kendes foruden den allerede
omtalte Søn Ruben Magnus en Søn Joachim (Jechiel) Magnus, der
bosatte sig i Berlin, og den under No. 3 nævnte Søn Ephraim Mag
nus Ruben, hvis Efterkommere antog Efternavnet Ruben.
Det maa dog indrømmes, at det eksakte Bevis for, at Ephraim

Magnus Ruben er en Søn af den her omtalte Magnus Ruben, mangler.
Der findes nemlig ikke opbevaret jødiske Fødselsregistre fra den
Tid, og der har heller ikke været ført Folketællingslister. De
forskellige Skattemandtal, som findes paa Rigsarkivet, og hvorpaa

Magnus Ruben ogsaa er opført, navner kun Husfaderens Navn men
derimod ikke Konens og Børnenes og giver saaledes ingen Oplysnin
ger om, hvorvidt Magnus Ruben har haft en Søn ved Navn Ephraim.

Indskrifterne paa de jødiske Gravstene, der meget ofte nævner den
Afdødes Faders Navn, giver for Ephraim Magnus Rubens Vedkommende
heller ingen Oplysninger i den Retning og nævner ikke Tilnavnet
Cleve.
Under disse Forhold maa vel derfor følgende Beviser^ anses
tilstrækkelige for at godtgøre, at Ephraim virkelig er en Søn af
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den her omtalte Magnus Ruben» Efter Datidens jødiske Navneskik maa

Ephraim Magnus Rubens Fader have heddet Magnus Ruben, da de tre
Navne skal tydes som ”Ephraim Søn af Magnus Ruben". At det i dette

Tilfælde ogsaa forholder sig paa denne Maade, bekræftes yderligere
under en Retssag , som Ephraim Magnus Ruben ca» 1760 fører paa
sin Søster Saras Vegne. Heri meddeles nemlig, at "Ephraim Magnus
Ruben mødei’ for sin Søster Sara Magnus Rubens Datter". Herefter
gælder det altsaa om at fastslaa, hvorvidt Ephraim og Saras Fader

er identisk med den Magnus Ruben, om hvis Liv og Færden her er
bragt forskellige Oplysninger og Data.
Paa den Tid maatte ingen fremmed Jøde opholde sig i Danmark
uden at være forsynet med et kgl. Lejdebrev. Ephraim Magnus Ruben

har derimod aldrig modtaget et saadant Lejdebrev og maa derfor
være født i Danmark. Han er født ca. 1731, og omkring den Tid
lever der ifølge de tilgængelige Oplysninger kun den ene Magnus

Ruben her i Landet, Antagelsen at vor Magnus Ruben er Fader til
Ephraim Magnus Ruben bestyrkes yderligere ved den Kendsgerning,
at Ephraim Magnus Ruben i 1754 ansøger om Tilladelse til ogsaa at
oprette en Haardug- og Vatfabrik og angiver at have arbejdet ved
Faget fra de helt unge Aar.

Foruden de tre Sønner og den allerede omtalte Datter Sara

havde Blümche og Magnus Ruben endnu to Døtre Reine og Gitel.
Sara blev ca. 1760 gift med Tobaksspinder Selomon Salomonsen,

som indenfor Menigheden var kendt under Navnet Salomon Nyborg.

Han havde tidligere været gift med Sara Fürst og blev gennem
dette Ægteskab Stamfader til en vidt forgrenet Slægt Salomonsen.
Der har derimod ikke kunnet skaffes nærmere Oplysninger om
de to andre Døtres Skæbner.

2) Meyer Levin,
Meyer Levin, der var Magnus Rubens Svigerfader, hørte til
nogle af de første Jøder, der opnaaede Tilladelse til at bosætte
sig i København, idet han allerede den 30. Juli 1701 fik følgende
kongelige Lejdebrev;

G.A.V. at Vi, efter allerunderdanigste ansøgning og begierring, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed
bevilliger og tillader, at Mejer Levin Jøde, som nu i Vor
Kiøbstad Ottense boer, maa sig med sin Familie udi Voris
Kongel*. Residents Stad I'iøbenhafn nedsette og efter deris
Jødiske Ceremonier leve, som i aid stilhed og uden nogen
forargelse skal skee; Desligeste maa hand og hans børn bruge
den handel og næring, som andre i bemelte Eiøbenhafn boende
Jøder ere tilladte, dog at de derimod svarer til aid borger
lig, og byes tynge, og paa behørige stader rigtigen erlegger
Voris Told, Consumption og anden rettighed af hvis de i saa
maader handler med.
Forbydendis etc.:
Friderichborg den 30.Juli 1701.
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Som det fremgaar af dette Lejdebrev boede Meyer Levin før han
kom til København i Ottensen^) ved Hamburg og var derfor allerede
paa et tidligere Tidspunkt den danske Konges Undersaat.
Blandt Jøderne gik han ogsaa under Navnet Meyer Norden, hvil

ket tyder paa, at han oprindelig stammer fra den lille tyske By
Norden i østfriesland,
Det fremgaar af Listen over Kop- og Hesteskat af November

1711, at Meyer Levin paa det Tidspunkt havde 7 Børn, men det er
blot lykkedes at skaffe Oplysninger om de 6 af dem. Foruden den

allerede omtalte Datter Blümche, der blev gift med Magnus Huben
(se denne No. 1), havde han to Sønner Joseph og Salomon. Af de
andre Døtre blev den ene gift med Købmand Philip 'Vallich^\ den

anden med Levin Salomon^) og den tredie med Salomon Simon i Hel

singør.
Mandtalslisten af 14.Dec. 1728 over "Indvaanere i København
i de af Branden 1728 skaanede Dele af Byen” oplyser iøvrigt om

Meyer Levins Familieforhold, at Sønnen

Joseph har 2 Børn

og Salomon
1 Barn,
medens Svigersønnerne Magnus Buben og Philip Wallich er barnløse,
og Levin Salomon har 6 Børn.
Ifølge Skattelisterne har Meyer Levin levet i gode Kaar og
er med Tiden blevet en ret velstaaende Mand, ligesom han ogsaa

opgives at være Ejer af et Hus i Læderstræde.
Indenfor den lille Menighed har han ligeledes forstaaet at

gøre sig gældende, og en Tid beklædte han Posten som Forstander.
I Egenskab heraf traadte han i 1728 sammen med de to andre For
standere offentligt frem for at forsvare Menighedens Interesser.
Den stærkt religiøse Konge Frederik IV havde nemlig ønsket
at gøre et alvorligt og effektivt Forsøg paa at omvende Jøderne

til Kristendommen. Ved et Reskript af 18.Maj 1728 blev Jøderne

opfordret til efter Tur at møde op i Vajsenhusets Kirke for at
paahøre en Omvendelsesprædiken. Det var Meningen, at Præsten
skulde forsøge: "med Sagtmodighed af Guds Ord at bringe Jøderne
til Omvendelse fra den Vildfarelse, hvorudi de var begrebne, og
med al Flid ved Guds medarbejdende Aand og Naade, ved Spørgsmaal
og Svar samt andre fornuftige Forestillinger at overtale dem, om
det Gud saa maatte behage ..."

Det tilføjes imidlertid, at "Vi dog ikke dermed er sindede
ved nogen Slags Tvang at bringe Jøderne til Omvendelse, men aleneste af kristelig Omsorg for dem som en Del af vore Undersaatter
vil lade forsøge, om det ikke behage den allerhøjeste Gud ved
Aandens Kraft i Ordet at lede dem til sand og alvorlig Omven
delse . "
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Forstaaeligt nok fandt Jøderne disse Omvendelsesforsøg i
højeste Grad ydmygende og uværdige, ligesom de var udsat for
Haan og Spot fra Pøbelens Side, naai' de gik til og fra Kirkea
Det var dette Reskript, der foranledigede, at Meyer Levin
sammen med de to andre Forstandere paa "den ganske jødiske Na

tions Vegne" ansøgte Kongen om, at Jøderne maatte forskaanes for

disse Missionsforsøg, Ansøgningen blev ganske vist afslaaet, men
da Branden i København samme Aar ødelagde Kirken, foretog Myndig
hederne sig ikke mere i Sagen, og Tanken om jødiske Masseomvendel
ser blev ganske stille skrinlagt. Jøderne blev imidlertid beskyldt
for at have paasat Branden for at slippe for de forhadte Omvendel

sesforsøg. 3n Undersøgelse viste dog, at Beskyldningerne var
grundløse, da mange af Jøderne selv havde mistet alt, hvad de

ejede, under Branden.
Til disse hørte ogsaa Meyer Levin, som blev fuldstændigt rui
neret og maatte lade sig underholde af Sønnerne Joseph og Salomon.
Selvom Meyer Levin, som allerede nævnt, havde modtaget Til
lidshvervet som en af Menighedens Forstandere, saa var Forholdet

mellem ham og den lille daværende Menighed dog alt andet end
ideelt.
Paa den Tid, da Meyer Levin og hans Familie kom til København,
lededes Menigheden ret eneraadigt af Meyer Goldschmidt, der allerede

1683 havde faaet Lejdebrev som Tobaksspinder, men senere blev ud
nævnt til Kongens Hofjuvelerer. Han kaldtes ogsaa Meyer Stadthagen
og er en af Digteren Goldschmidts Forfadre.

Den 16.December 1684 fik Meyer Goldschmidt og hans Kompagnon
* saavel som de andre af deres jødiske Nation" Ret til at "forrette
deres Devotion med Morgen- og Aftenbønner og Salmer, dog for dem

selv inden tillukte Kamre og foruden nogen Prædiken, saa at ingen
Forargelse deraf aarsages". Før den Tid havde det været Jøderne
forbudt at afholde offentlig Gudstjeneste i Danmark.

Gudstjenesterne blev derefter afholdt i Meyer Goldschmidts
Hus, men ca. 1721 opponerede Familien Meyer Levin sig aabenlyst

mod Goldschmidts Ledelse af Menigheden, og der udbrød en heftig
og langvarig Strid om Synagogen. Striden blev ført med mogen
Ufordragelighed og maatte til sidst afgøres af Kongen. Det er
ret forbavsende, at denne lille Menighed, hvis retslige Stilling
i Samfundet var meget svag, ikke er veget tilbage for at bringe
disse indre Stridigheder frem for de verdslige Myndigheder.
Striden begyndte med, at Meyer Levin og hans Familie i 1721

nægtede at deltage i de fælles Udgifter til Gudstjenesten og Me
nighedens Forvaltning. Paa Familien Meyer Levins Vegne var det
hovedsagelig Sønnen Joseph, der optraadte aggressivt og uforson
ligt overfor Menigheden. Det er svært at fastslaa den virkelige
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Grund til disse Stridigheder, men den maa antageligt skyldes, at

Jøderne i Østfriesland, hvorfra Meyer Levins Familie stammede,
paa nogle Punkter havde en afvigende Opfattelse af Gudstjenestens
Indhold og Form, medens Familien Goldschmidt holdt sig til Ritualet
fra Synagogen i Hamburg.Disse Stridspunkter, der idag kan synes
ganske uvæsentlige, havde en hel anden Betydning for Datidens Men

nesker. Selv den mindste Forskel i Opfattelsen af et religiøst
Spørgsmaal kunde indenfor alle Troessamfund afføde voldsomme Kampe»
Striden kan desuden ogsaa have haft personlige Aarsager, idet
Meyer Goldschmidt i 1711 henledte Myndighedernes Opmærksomhed paa

7 Jøder, der opholdt sig i København uden at være forsynede med

Lejdebrev, og som paaførte Guldsmedene uberettiget Konkurrence,
En af disse 7 Jøder hed Meyer Levin og er muligvis identisk med
den her omtalte Meyer Levin eller en af Sønnerne.
Ifølge kgl. Reskript af 6.Marts 1722 var det tilladt Menighe
dens Ledelse "at bruge den lette eller milde, lemfældige Band, som

i det hebraiske Sprog skal være bekendt under Navnet "Cherem issur"

for at opretholde Ordenen. Derfor besvarede ogsaa Menigheden Fami
lien Meyer Levins Opposition med Bandlysning.
Virkningen heraf skildrer Joseph Meyer Levin saaledes: "De
andre Jøder forbindede og sammensvor sig selv indbyrdes udi et

ordentligt forfattet Konjurationsskrift til at begegne os og vo
res som det arrigste Skarns- og Skælms-Pak, der kunde være til,
og hvad enten vi kom i Forsamlingen, eller og de mødte os paa

andre Steder, saa skulde vi passere som fordømte og forbandede

Kreaturer og slet ingen Æresbevisninger af dem nyde."
Meyer Levins Familie nægtede stadig at deltage i de fælles
Udgifter, og da en af deres Slægtninge kort Tid efter skulde be

graves, nedlagde derfor Familien Goldschmidt ved Hjælp af Politiet
Protest mod, at Begravelsen fandt Sted paa Menighedens Kirkegaard,
saalænge Pengene ikke var betalt. Dette gav Anledning til et stort

Spektakel paa Kirkegaarden med retsligt Efterspil, da Familien

Levin alligevel gennemførte Jordfæstelsen.
Den 30.April 1723 bestemte Kongen, at det skulde tillades
Medlemmerne af Meyer Levins Familie sammen med deres jødiske
Tjenestefolk at afholde egen Gudstjeneste og saaledes ikke være
tvunget til at besøge den Goldschmidt'ske Synagoge. Derimod skul
de Familien bidrage til Dækning af Menighedens andre Skatter og
Omkostninger mod ogsaa at have Ret til at benytte Kirkegaarden.
Denne Afgørelse skabte dog ikke Ro om Sagen, og knapt et
halvt Aar senere blussede Striden op paany. Det var denne Gang
Goldschmidt, der klagede over, at ogsaa andre Jøder end de, der
hørte til Levins Familie og Husstand, besøgte den Levin'ske Syna-
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goge. Blandt disse Jøder, fremhævede Goldschmidt, var der ogsaa

adskillige, som ikke engang havde kgl. Lejdebrev og saaledes hel
ler ikke Tilladelse til at opholde sig i Danmark.

Det kom til Proces, og den 10.November 1724 faldt Dommen.
Levin blev idømt Bøde, og det blev understreget, at hans Gudstje
nester kun maatte besøges af Familiens Medlemmer og Tjenestefolk.

Myndighederne vilde ikke anerkende to jødiske Menigheder i Løben
havn, og Familien Levins Skolemester, som Myndighederne mistænkte
for at udøve Funktion som Rabbiner, skulde udvises af Landet.

Denne Dom appellerede Levin til Højesteret, og den 21.Maj 1726
afsiger Kongen ved Reskript følgende Dom. "Det maa være Joseph
Meyer Levin tilladt udi hans sohole til sig at indtage hans fa

der, brødre, svogre og andre af hans familie med deris domesti
quer, saa og at hand maa holde een skolemester, men at hand der
imod rigtig erlegger de i forbemelte privilegio nævnte contri-

butioner."
Med denne kongelige Afgørelse havde Levin faktisk vundet Sa
gen, men da der kort Tid senere skulde afholdes Bryllup i hans
Familie, blussede Striden op paany. Levin ønskede selvfølgeligt,
at hans "Skolemester" skulde foretage Vielsen, medens Menigheden

var af den Opfattelse, at dette Hverv kun kunde udføres af den

fungerende Rabbiner Israel Behr.

Sagen blev derefter
teologiske Fakultet, som
maa betragtes som Præst,
en Degn og saaledes ikke

mærkeligt nok forelagt Universitetets
kom til det Resultat, at en Rabbiner
medens en "Skolemester" blot svarer til
kan have Ret til at foretage selvstæn

dige kirkelige Handlinger.
Denne Opfattelse tiltræder Kongen ved et Reskript af 1.Marts
1728:, til Trods for at Levin havde ført Vidner, som ganske rigtigt

hævdede, at det i Henhold til den jødiske Tro ikke var nødvendigt,

at en Vielse skulde foretages af Rabbineren, men at den lige saa
godt kunde foretages af enhver anden Jøde.
Da nu imidlertid Rabbiner Israel Behr kort T.'J senere flyt

tede til Fredericia, døde Striden hen af sig selv, og Menigheden

valgte Levins "Skolemester" Marcus David til sin Rabbiner.
Familien Meyer Levin gik saaledes til sidst af med Sejren,
og selvom den sikkert ogsaa har været udsat for en Del Chikane fra
Goldschmidts Side, saa har i det mindste Joseph Meyer Levin af
gjort bidraget til, at Striden blev saa heftig og uforsonlig.
Forskellige Domme og Retssager fra den Tid tyder paa, at han har
været ualmindelig stridslysten og brutale
I 1708 faar han en Bøde paa "3 Lod Sølv" for paa Børsen at
have slaaet Ruben Fürst Jøde over Næsen og en yderligere Bøde paa
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samme Beløb for at være "indkommen i Aron Fürst Jødes Faders Hus
cg der slaaet bemældte Aron Fürst over Næsen". I 1719 anstiller
han et større Cpektakel, da nogle Politibetjente ønsker at fore
tage en Husundersøgelse hos ham for at fastslaa, om han driver
Smughandel med Snustobak,
I 1730 faar han en Bøde paa 50 Rdl. for paa forskellige
Maader at have chikaneret en Mand ved Navn Daniel Simon, som

han derefter desuden har overfaldet paa aaben Gade og gennem-

pryglet med en Stok.
Meyer Levin døde den 14-.September 1730 som en fattig Mand.

3) Ephraim Magnus Ruben.
Som tidligere nævnt (se No., 1 Magnus Ruben) maa det anses

for at være fyldestgørende bevist, at Ephraim Magnus Ruben er
en Søn af Magnus Ruben og saaledes altsaa en Dattersøn af oven

nævnte Meyer Levin.
Paa Familien Rubens Vegne har Bibliotekar Josef Fischer ud

arbejdet en Stamtavle over Ephraim Magnus Rubens Efterkommere

(se Forordet) og til dette Formaal givet en Skildring af hans
Liv, belyst gennem forskellige Arkivalier og Aktstykker. De føl
gende Oplysninger støtter sig derfor i Hovedsagen paa Bibliotekar
Fischers Fremstilling,
Ephraim Magnus Ruben kom som ganske ungt Menneske til Hel

singør og boede hos sin Onkel Salomon Simon. Han hjalp til i

Onklens Forretning og maa antages at være født i København ca.
1731. Ved en bestemt Lejlighed erklærer han overfor Myndigheder
ne i Helsingør, at han ikke ved, hvor gammel han er. Aarstallet
1731 er udregnet efter Aldersangivelsen paa Mandtalslisten 1787.
Den 4«April 1754 ansøger han om Tilladelse til at oprette
en Haardug- og Vatfabrik i Helsingør og angiver at være fuldt

uddannet i dette Fag. Magistraten mener dog ikke at kunne under
støtte Rubens Andragende, da der i Forvejen i Helsingør findes

een Haardug- og Vatfabrikant, som allerede har svært nok ved at
tjene til Livets Ophold. Commerce Collegiet deler dog ikke Magi
stratens Betænkeligheder, og den 3«Oktober 1755 opnaar Ruben det
attraaede Privilegium.
Han har sikkert været dygtig og energisk og ogsaa haft Heldet

med sig, for Forretningen gaar stadig fremad, og Ruben bliver med
Tiden en velstaaende Mand og Ejer af en efter Datidens Forhold
betydelig Formue.
Den 24«November 1785 faar han Borgerskab som Grosserer for
bl.a. at importere Vin. Ilan driver ogsaa Vekselererforretning,
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og hans Interesse for Skibsfart medfører, at han overtager Andele

i to forskellige Skibe. Han køber to Ejendomme i Helsingør, og i

den ene af Dem (B 366, Strandgade 39) indrettes et Forsamlings
lokale, hvor Byens faa jødiske Familier afholder deres Gudstje
neste .
Myndighederne saa med en vis Velvilje paa Rubens forskellige
Foretagender, og den agtede Position, han med Tiden opnaaede, gav

ham ogsaa en større Selvfølelse, saaledes at han i 1785 indsender
en Ansøgning om at komme til at nyde de samme Rettigheder som de
portugisiske Jøder, der siden Frederik d. 3«s Tid nød særlige
Privilegier og blev bedre behandlet end deres tyske og polske

Troesfæller. Denne Gang havde Ruben dog overvurderet øvrighedens
velvillige Indstilling. Svaret paa Ansøgningen blev et blankt

Afslag.
Ruben nød ogsaa sine Troesfællers Tillid og Agtelse, og gan
ske naturligt valgte de ham til Forstander for den lille Menighed
i Helsingør. I Udøvelsen af dette Hverv viser han dog en vis Snæ
versynethed og manglende Forstaaelse af den ulykkelige Situation,

som Jøderne stort set befandt sig i i Slutningen af det 18de Aarhundrede. Han saa sin Hovedopgave i at hævde og forsvare de Ret

tigheder og Privilegier, som de fastboende Jøder i Helsingør havde
opnaaet, selvom det skulde ske paa Bekostning af Troesfæller, der
var daarligere stillet og derfor tvunget til at ernære sig som

omstrejfende Handelsfolk. Saaledes indgiver han den 20.Maj 1783

paa Menighedens Vegne en Klage over disse omstrejfende Jøder, som

paafører de fastboende en uberettiget Konkurrence og falder Me
nigheden til Byrde. løvrigt fremhæver Ruben, at disse omstrejfende
Jøder ofte har en mindre hæderlig Handelsmoral og derved skaber

Misstemning mod Jøderne hos Byens Borgere. Derfor opfordrer han
Magistraten til nøje at paase, om de tilrejsende Jøder overhovedet
har Tilladelse til at opholde sig i Helsingør, og hvis dette ikke
skulde være Tilfældet, da straks at udvise dem.
De faa jødiske Familier, der boede i Helsingør i Slutningen
af det 18de Aarhundrede, - det drejede sig vel ialt om 8 til 10

Familier, - indtog
det er ret kuriøst
udskød Afholdelsen
den Dag, man først

en ret agtet Position; man regnede med dem, og
at erfare, at man i 1782 paa jødisk Anmodning
af det almindelige Krammarked en Uge, fordi
havde bestemt, var en jødisk Helligdag.

Den sidste Halvdel af Ephraim Magnus Rubens Liv faldt i en

Tid, hvor Jøderne i Danmark ogsaa begyndte at føle sig som danske
Borgere og derfor dobbelt følte Skammen og Ydmygelsen ved de mange
Love og Forordninger, der forbitrede deres Tilværelse og gjorde
Forskel mellem dem og Landets andre Borgere. Selvom det maa ind-
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rømmes, at Jøderne i Danmark havde det bedre end de fleste andre
Steder i Europa, saa var deres Bevægelsesfrihed paa den Tid dog
begrænset. De havde kun Ret til at opholde sig i den By, hvor de
var født eller ved særligt Lejdebrev havde opnaaet Bosættelsesret.

Ønskede de at flytte til en anden By, maatte de søge om Opholds
tilladelse der og betale den dermed forbundne Afgift, den saa-

kaldte Mulct.
Ogsaa Ruben følte den nye Tid komme, og da han som gammel

Mand overdrager Forretningen til sin ældste Søn Moses og ønsker

at flytte til København, erklærer han i et Brev til Kongen den
22.Sept. 1800, at han føler Betalingen af denne Mulct som en Plet

paa sig og sin Familie.
Dette Brev lød saaledes:
”Helsingør den 22.Sep. 1800.

Til Kongen.

I et Tidsrum af et halvt Sekulum, har jeg som Borger og
Kjøbmand i Helsingøer drevet en betydelig Handel, og jsg
tør, uden at træde Beskedenhed for nær, sige, ved udmærket
Redelighed, vundet mine Medborgeres og øvrighedens Agtelse
og Fortrolighed, ligesom og mine Bestræbelser ere belønnede
med megen Velsignelse. Ikkun føler jeg ved Enden af min Van
dring, og ved at skue hen over Fremtiden en Hindring for mine
Hensigter, og ligesom en Plet paa mig og min Afkom, hvilken,
endskjønt den ikke er grundet i nogen Brøde fra min eller
deres Side, dog stedse er kendt for en Mand, der veed sig
frie for grundet Bebrejdelse om Overtrædelse, endog af de
meest ufuldkomne, end sige fuldkomne Pligter og Lovbud, den
nemlig, at jeg og mine Børn, skulde, for at kunne nedsætte
os og drive Handel i Kiøbenhavn, enten have Lejdebrev eller
betale 100 Rdr. til Politiekassen; for altsaa om mueligt at
fritages for denne Byrde, hvortil en Afstand af ikkun 6
Miile, ikke synes tilstrekkelig, nedlægger jeg herved for
Deres kongelige Majestæt min allerunderdanigste Bøn om al
lernaadigst Dispensation herudi, og allerunderdanigst ansø
ger og beder, at saavel jeg som min beviislige mandlige Af
kom, maa tillades at etablere sig i Kiøbenhavn, uden Lejde
brev eller at betale de til Politiekassen bestemte 100 Rdr.,
om hvilket jeg forventer Bønhørelse.
Allerunderdanigst
Ephraim Magnus Ruben."
Hertil lyder Kancelliets Erklæring saaledes:

"Saaledes som allerunderdanigst vedlagde Eelsingøers Magi
strats Erklæring af 3die forrige Maaned udviser, har Supplicanten i mange Aar været etableret i Helsingøer og viist
sig som en nyttig Borger for denne Bye. -iRescriptet af 17.
August 1736 befaler vel, at enhver Jøde som herefterdags
indkommer og bliver tilladt at nedsætte sig i Kiøbenhavn,
skal være pligtig, foruden hvis (d.v.s. hvad) forhen er
befalet, at de bør præstere at betale 100 Rdr. til Politiecassen, men efter min allerunderdanigste Formeening tilkiendegiver de Ord: efterdags indkommer, at omtalte Kiændelse
ikkun bør betales af fremme"de, men ikke af de Jøder som al
lerede ere Borgere i de Danske Stater eller indfødte danske
Undersaatter. - Paa disse Grunde troer ieg altsaa, at Supplicanten tør giøre sig allerunderdanigst Haab om allernaadigst
Bønhørelse i det Ansøgte."
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Magistraten i Helsingør havde i sin Erklæring indtaget det
Standpunkt, at man ikke burde forlange Lejdebrev eller Afgift til

Politikassen "fordie Tidsalderens Meening i Henseende til den
jødiske Nation ikke er den samme som forhen, og fordie Jøderne

selv nærme sig det Folks Sæder, de boe iblandt, saa meget, at
den ældre Lovgivning i det mindste i Henseende til de her boe-

satte gamle velhavende Borgere af deres Nation og disses Børn
synes at kunne tage imod nogen Formildelse." Hele denne Sag er
interessant derved, at den tydeligt viser, hvorledes paa den
ene Side Jøderne begyndte at føle sig som fuldgyldige Medlemmer

af det danske Samfund, medens Myndighederne paa den anden Side
forstod, at den daværende Jødelovgivning ikke mere var tids

svarende .
Men allerede i 1786 har Ruben af lignende Grund haft en
Kontrovers med Magistraten i Helsingør. Denne havde nemlig
nægtet hans Sønner Moses og Michael Borgerskab, fordi de ikke
havde kongeligt Lejdebrev. Heroverfor gør Ruben gældende, at

"indfødte Jøder ikke behøver særlig kongelig Bevilling". Com
merce Collegiet giver ham Medhold heri, og Magistraten maatte

derfor bøje sig for hans Opfattelse.
Sine sidste Aar levede han i København, hvor han døde den
27.August 1813. Han skulde saaledes ikke selv opleve, at ogsaa

Regeringen ønskede at forbedre Jødernes Kaar og med Anordningen
af 29.Marts 1814 aabnede Vejen til den borgerlige Ligeberetti
gelse .
Avisen "Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn", som iøvrigt blev

udgivet af hans Svigersøn Salomon Soldin, bringer i sit Nummer
den 31.August 1813 følgende smukke Nekrologs

"Den 27de Augusti døde i Kjøbenhavn Helsingøers ældste Borger,
Grosserer Ephraim Magnus Ruben, i en Alder af henved 82 Aar.
Han har i fire Kongers Tid været dansk Borger, og i hele sin
lange Levetid udmærket sig ved en sjelden Retskaffenhed og
Redelighed i al sin Vandel, der forskaffede ham en Agtelse,
som er og vil bestandig blive den skjønneste Blomst paa
hans Grav, og en herligere Mindesteen, end den man af Marmor
kan skabe. Han efterlader 10 Børn, 31 Børnebørn og 5 Børne
børns Børn. Hans efterlevende Enke, som i 57 Aar har levet
det lykkeligste Ægteskab med ham, begræder tillige med sine
Børn og Børnebørn den retskafne Oldings Savn.
Hans Liv var Fred, hans Død var Ro-."

Hans Enke Sara f. M 'ses tog Ophold hos sin Søn i Helsingør
og overlevede ham i næsten to Aar. Hun døde den 14.Juni 1815. Det
er desværre ikke lykkedes et skaffe nærmere Oplysninger om hende.
Hendes Forældres Navn har ikke kunnet opspores, og det vides hel
ler ikke, om hun er født i Danmark.

Ephraim Magnus Ruben blev Stamfader til en stor og udbredt

Slægt, o.g Navnene paa hans Efterkommere findes opført paa den
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7)
Stamtavle, som Bibliotekar Fischer har udarbejdet« 7 Af hans 11
Børn er det blot den ældste Søn Moses, der er af Interesse for
Udarbejdelsen af denne Anetavle,

4) Moses Ephraim Ruben.

Moses Ephraim Ruben blev født i Helsingør ca< 1757 og videre

førte som ældste Søn Faderens Forretning

Han blev gift med Kele

Eschwege, som var født i Hamburg ca, 1764- Det er ikke muligt
idag saa kort Tid efter Krigens Afslutning at foretage Arkivun
dersøgelser i Hamburg for at fastslaa, hvem hun er Datter af, og
det er ogsaa tvivlsomt, om en evtl» senere Undersøgelse vil give

noget Resultat, da meget Arkivmateriale er blevet ødelagt under
Krigens Bombardementer.(Hvis hendes Forældre er døde i Hamburg,
maa de sikkert være begravede paa Kirkegaarden ved Königstrasse

i Altona. Paa den Tid fandt Hamburgs Jøder som Regel deres sidste
Hvilested paa denne Kirkegaard. I Rabbiner Dr. Max Grunwalds Bog:
"Hamburgs deutsche Juden bis zur Auflösung der Dreigemeinden 1811"
findes en Fortegnelse over Gravene. Ifølge denne Fortegnelse kan
hendes Forældre, naar man tager Dødsaaret i Betragtning, egentlig
kun være Jacob Eschwege d« 5566 (1805) og hans Hustru Pesche Eschwege d, 5555 (ca , 1795). Jacob Eschwege angives paa Gravstenen at
være Søn af David Eschwege, der muligvis er identisk med en David
Eschwege, som ^|^er begravet paa samme Kirkegaard. Denne David

Eschwege døde 554-1 (ca. 1771) og ifølge Indskriften paa Gravste
nen er han en Søn af Philip Eschwege. Det sigersig selv, at denne
Teori om Kele Eschweges Afstamning kun hviler paa et meget løst

Grundlag, og naar den desuagtet anføres, saa er Aarsagen udeluk
kende den, at den muligvis kan være en Hjælp eller Rettesnor ved
en evtl. senere Undersøgelse i tyske Arkiver.)
Jøderne i Helsingør førte en rolig Tilværelse, naar undtages

Optøjerne i 1819« De var almindeligt agtede af Byens Borgere, og
Herredsfoged Ole Lund skriver i sine Erindringer: " ... thi dels
var der den Gang (ca. 1819) kun meget faa Jødefamilier i Helsingør,
næppe mere end otte til ti, og disse vare velbekjendte for Enhver
og agtede for deres retskafne, stille og bramfri Vandel, og det
faldt aldrig Folk ind at betragte eller behandle dem anderledes
end Byens øvrige Borgere, og dels var der imellem dem ingen rige,
om end en enkelt Familie maaskee kunde henregnes til de velha

vende." Derfor bliver ogsaa Ole Lund saa meget mere overrasket,
da nogle af Helsingørs Borgere i 1819 havde ladet sig smitte af
de antisemitiske Strømninger, der havde ført til Uroligheder
mange andre Steder, og efter Mørkets Frembrud samlede sig "for
at more sig med at molestere Jødernes Huse og ituslaae alle
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Vinduer” , Der var dog ingen af Byens Jøder, der led personlig
Overlast, og den tredie Aften lykkedes det ved Militærets Hjælp
at slaa Optøjerne ned,
I 1850 havde Helsingør 8111 Indbyggere, hvoraf kun 45 var

Jøder. Ruben og hans Familie levede strengt orthodoks, men Assi
milationen havde ogsaa godt Tag i den. lille Menigheds Medlemmer.

Flere Familier havde ladet sig døbe og var overtraadt til Kristen
dommen, deriblandt ogsaa Byens Politimester Stenfeldt, der senere
blev Medlem, af Stænderforsamlingen og var Søn af Moses Levin Ma
ribos, Af andre kendte døbte Jøder i Byen var Lægen Chr. Theophi

lus de Meza., Generalens Fader.
Moses Ephraim Ruben døde den 2. Juni 1823« Han havde haft

den Sorg at miste Hustruen et Par Aar tidligere, idet hun døde
den 25. Marts 1821.- Deres Søn Jacob Moses Ruben blev den 10.Ja
nuar 1838 gift med Sara Levy, der var en Datter af den fra Am

sterdam indvandrede Vexelmægler Heyman Levy.

5) Isao Jacob.
Isac Jacob, der indenfor Menigheden bedst var kendt under
Navnet Itzig Moisling, fik den 27.Februar 1739 kongelig Tilla

delse til at bosætte sig i København og "drive den Handel og
Næring, som er andre i Kjøbenhavn boende Jøder tilladt". Den

19.December 1740 løste han saa Borgerskab som Købmand og opgi
ver at være født i Lübeck ca. 1714. Dette er dog næppe helt
rigtigt, da Jøderne nemlig allerede i 1699 var blevet udvist

af denne By. I 1701 lykkedes det ganske vist en Jøde ved Navn

Ruben Magnus at opnaa særlig Tilladelse til at bosætte sig der
og ernære sig som Pengeudlaaner, Pantelaaner og Marskandiser
mod at betale 1000 Daler en Gang for alle og høje aarlige Af
gifter, I Aarene omkring 1714 var han saaledes den eneste Jøde,
der boede i Lübeck, og det maa derfor sikkert antages, at Isac

Jacob ikke er født i selve Byen men i den lille Landsby Mois
ling, der ligger ca. 5 km derfra, og som hørte til Holsten. Da
Holsten imidlertid var dansk Territorium, var Borgerne i Mois
ling saaledes den danske Krones Undersaatter. Paa den Tid be
handlede det danske Kongehus sine jødiske Borgere mere humant,

end de blev behandlet andre Steder i Europa, og nogle Jøder opnaaede derfor ogsaa Tilladelse til at bo i Moisling og de omlig
gende Landsbyer. Jødisk Paaskønnelse af denne velvillige Indstil
ling finder bl.a. Udtryk i Glückei von Hamelns samtidige Memoirer.
Disse Erindringer giver en interessant Skildring af Livet, som
det .formede sig for Jøderne i Slutningen af det 17de og Begyndel
sen af det 18de Aarhundrede.
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Hun beretter om Krigen mellem Danmark og Sverige 1657/1658
og skrivers ”Der Krieg zwischen Danemark und Schweden wurde immer

heftiger und der König von Schweden hatte grosses Glück, so dass
er dem Dänenkönig alleo lecuahm und vor dessen Hauptstadt zog und

sie belagerte, und es fehlte nicht viel, dass er sie genommen hät

te, wenn nicht der Dänenkönig so getreue Räte und Untertanen gehabt
hätte, die ihm mit Gut und Blut beistanden, dass er alles behalten
hat« Dies geschah wirklich nur durch Gottes besonderer Beistandj

denn er war ein gerechter, frommer König, bei dem wir Juden es gut

gehabt haben«11
Menigheden i Moisling blev hovedsageligt grundlagt af jødiske

Flygtninge fra Polen, hvor Kosakker og Tatarer under Ledelse af
Bogdan Chmielnicki gjorde Oprør mod den polske Adel. Da mange af
Forpagterne paa de polske Godser var Jøder, anstiftede Oprørerne
overalt Pogromer, som kostede over 600.000 Jøder Livet og ødelagde

140 Menigheder. Mange Tusinder søgte at redde Livet ved at flygte
til Tyskland. Efter en kortere Stilstand blussede Krigen i Polen
op paany. Det var i 1654, og nye Pogromer fulgte i dens Spor. Ko
sakkerne hærgede overalt i den vestlige Del af Polen og i Litauen.
Det gik særligt ud over Menigheden i '.Vilna, hvor der fandt et
frygteligt Blodbad Sted. Jøderne flygtede nu i massevis, og en
Del af disse Flygtninge kom i 1656 til Lübeck og Hamburg. Glückei

von Hamelns omtalte Memoirer beretter ogsaa om deres Ankomst til

Hamburg: "Zu jener Zeit ist es geschehen, dass die Wilnaer aus
Polen auswandern mussten. Viele von ihnen kamen nach Hamburg und
hatten ansteckende Krankheiten an sich. Man hatte aber damals

noch kein (jüdisches) Spital oder sonstige Häuser, in die man

kranke Leute hätte hinlegen können. Daher hatten wir wohl zehn
kranke Leute auf unserem Boden liegen, für die mein seliger Vater
gesorgt hat; einige von ihnen sind gesund geworden, einige sind
gestorben."

Nogle af disse Flygtninge bosatte sig i Moisling, hvor
Christian den 5te den 27.Februar 1686 gav dem samme Privilegier
som Jøderne i Altona. I Forbindelse med en Retssag vedrørende et
Indbrudstyveri, som havde fundet Sted i Lübeck i 1694, nævnes
Navnene paa to af dem. Den ene hedder Meyer Isac, det samme Navn
som Isac Jacob giver sin ene Søn (se No.6). Det er muligt, at det
i dette Tilfælde drejer sig om Isac Jacobs Farfar, efter hvem
Sønnen i Overensstemmelse med Tidens Navneskik er blevet opkaldt,
og at Slægten oprindeligt stammer fra Polen. Den eneste sikre Op
lysning, der kan fremskaffes om Isac Jacobs Slægt og Forældre, er
den, der kan læses ud af hans hebraiske Underskrift. Han under
skriver sig nemlig som "Isac Itsek, Søn af Herr Jacob fra Meis-
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ling,*’ men âet er ikke lykkedes at opspore yderligere Efterret
ninger om denne Jaoob i Moisling.
Jøderne i Moisling var ilde lidt af Borgerne i Lübeck, og
Købmændene, der frygtede Kunkurrencen, beskyldte dem for at opkøbe

Ting, der var stjaalede eller røvede i Lübeck, hvorfor Magistraten
forbød dem alle Adgang til Byen. Den danske Regering protesterede
mod dette Forbud og udvirkede, at tre Jøder dagligt maatte komme
til Lübeck for at foretage Indkøb af Levnedsmidler. Under deres
Færden indenfor Stadens Mure skulde de være ledsaget af en Soldat,

som skulde paase, at de ikke benyttede Lejligheden til ogsaa at
drive Handel. Le skulde være ude af Byen senest Kl.12 Middag.

Den 11.Maj 1753 tvang den danske Regering under Trusel om
Repressalier Lübeckerne til helt at ophæve denne Bestemmelse, saaledes at Jøderne fra Moisling havde fri Adgang til Staden. løvrigt
var de i Stand til at sælge deres Varer billigere end Købmændene i
Lübeck, der skulde svare forskellige Afgifter, og mange Lübeckere

købte derfor de Varer, de skulde bruge, i Moisling og søgte saa at
smugle dem ind i Lübeck. I 1709 boede der 12 jødiske Familier i

Moisling, men ved Aarhundredets Slutning talte Menigheden 70 Fa
milier og havde egen Skole og Synagoge.
Isac Jacob havde Heldet med sig og blev med Tiden en meget
velstaaende Mand, der ogsaa havde Midler til at deltage i Finan

sieringen af Valkeværket ved Kattinge Sø. Dette Værk blev i 1768
omdannet til et Aktieselskab med en Kapital paa 32.000 Rdl., for
delt paa 160 Aktier à 200 Rdl. Der blev lovet et Udbytte paa 8^.
Der var stor Interesse for disse Aktier, som overtoges af mange
af Landets fineste Navne med Kongen i Spidsen. Saaledes tegnede
Kongen 10 Aktier, Dronning Caroline Mathilde 4, Enkedronning Ju
liane Marie 2, Prinsesse Charlotte Amalie 2 o.s.v.

Paa Listen

over Aktionærerne findes ogsaa 3 Jøder, som hver for sig havde
tegnet 5 Aktier, nemlig Isac Jacob og hans to Sønner Jacob Isac
og Salomon Isac.

Indenfor Menigheden var Isac Jacob en meget anset Mand og i
mange Aar Medlem af Forstanderskabet. Hans Navn findes paa et Ud
drag af Kancelliets Supplikprotokol for 1786. Det drejer sig om en

Ansøgning, som han sammen med de øvrige Forstandere indsender til
Kancelliet, og hvori Menigheden beder om, at en Person ved Navn
Moses Joseph maatte blive fritaget for Straf eller i det mindste
sendt til Rendsburg eller andet Steds for at udstaa den. Moses
Joseph, der var brudt ud af Fængslet i Rendsburg, var blevet dømt
til at kagstryges og faa Tyvemærke, og Menigheden frygtede nu, at
Jøderne skulde udsættes for Pøbiens Forhaanelser, hvis Straffen
blev eksekveret. Myndighederne afslog imidlertid dette Andragende.
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Isac Jacob blev gift to Gange. Første Gang med Zippora, der

døde den 14.Maj 1782. I dette Ægteskab var der tre Sønner, nemlig
Meyer Isac (se Ko.6), Jacob Isac og Salomon Isac. Jacob Isaos Efterkommere antog Favnet Jacobsen, medens Salomon Isac 7 blev Stam
fader til en udbredt Slægt Salomon.
Efter at være blevet Enkemand giftede Isac Jacob sig igen med

Sara, der var Enke efter Abraham Joseph Goldschmidt i Hamburg.
Isac Jacob havde oprettet Testamente den 28.Maj 1789, i Følge
hvilket 12.500 Rdl, skulde anvendes til Oprettelse af en religiøs

Læreanstalt (Klaus). Han bestemmer heri bloa.:
I!at tvende agtede lærde Mænd underholdes, for at beskæftige
sig med Thora og flittigen at studere samme, saa at til hver
gives fem Rigsdaler ugentlig. Hvem disse to nævnte Mænd skulde
være, bestemmes paa følgende Maade. Saalænge jeg lever, staaer
det i min Magt, at vælge disse to Mænd efter mit eget Godtbefindende, efter min Død derimod, naar det skulde gjøres nød
vendigt at vælge en eller tvende Lærde, saa skal Valget fore
tages paa følgende Maade. Mine tre Sønner skulde have tre
Stemmer og de Herrer Ældste og Forstandere skulle ligeledes
have tre Stemmer, og saa skal Valget skee efter Pluraliteten
af ommældte sex Stemmer. I Fald Stemmerne skulle være ligedeelte, saa skal Sagen afgjøres ved Lodkastning, efter Lod
kastnings Maneer. Saalænge mine Børn og Børnebørn leve, skul
le de have en Stemme i denne Sag. Ommældte tvende Mænd skulle,
som billigt og ret er, være Fremmede og ikke høre til de Ind
fødte af vor Menighed. Tillige skulle de være høilærde i
Thora, fromme, af gode ulastelige Seder, paa det at deres
Forretning maatte være Studeringen i Thora, med hvilken de
beständigen skulle beskæftige sig, og ikke befatte sig med
andre Ting, uden at have nogen Ven eller Frænde, som kunde
vise Eftergivenhed eller Skaansel imod dem. Men skulle det,
for hvilken som helst Aarsags Skyld, være nødvendigt at tage
en her Indfødt, saa skal i det Mindste vælges en saadan, som
er høilærd, en Mand af gode og ulastelige Seder, og som giør
Studeringen i Loven til sin bestandige Beskæftigelse, tvertimod de almindelige Ord. Jeg lever iblandt mine. ..."
" ... Disse to Mænds Studeringer i min Claus anordnes saaledes.
De maae ikke komme sildigere i Clausen til Studeringen, end
Klokken ni om Morgenen, fra hvilken Tid af de ikke have Til
ladelse til at begive dem bort, undtagen blot for at spise
eller til Forretning af andre Fornødenheder, men de skulde
studere der indtil Aftenen Klokken ti, da de kunde gaae
bort. ..."
Raadhusbibliotekar Julius Salomon har i "Tidsskrift for jø
disk Historie og Literatur" skrevet en Artikel om Isac Jacob, der
var hans Tipoldefar. Denne Artikel slutter med følgende Ord: "Isac

Jacobs Testamente er af 28.Maj 1789 (han døde 22.Februar 1790),
altsaa kun et Par Maaneder før den franske Revolutions Udbrud.

Der er jo sket en og anden Forandring i Verdens Udseende siden
den Tid, men to lærde studerer endnu efter Isac Jacobs Bestemmel
se, dog med den lempelige Fortolkning, at de nu læser fra 9-10 For
middag. Men Legatet gives jo kun til Mænd, der ifølge deres hele
Retning helliger sig religiøse Studier, og som det hedder i "Ak
hvor forandret": "Tempora mutantur et nos mutamur in illis - Tiden
foranderlig er og forandrer os alle tillige".
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6) Meyer Isac og Heyman Levy.
Meyer Isac var som nævnt en Søn af Isac Jacob og dennes

første Hustru Zippora» Han var Handelsmand og født i København
ca. 1753« Ligesom Faderen var han indenfor Menigheden bedst kendt
under Tilnavnet Moisling, et Favn, der iøvrigt skulde følge Efter

kommerne endnu i flere Generationer.
I 1770 blev han gift med Eva, der paa Folketællingslisten i
1801 angives at være født Heiman, medens den mosaiske Ministeriel
protokol ved hendes Bød opgiver hendes Pigenavn som Jacobs. Denne
Uoverensstemmelse skyldes sandsynligvis det Forhold, at hendes

Fader evtl. har heddet Heiman Jacob eller Jacob Heiman, og hun
har da i Flæng benyttet sig af begge Navne. Der har ikke kunnet

skaffes yderligere Oplysninger om hendes Fader, og det vides hel
ler ikke, om hun er født her i Landet.
Ifølge Folketællingslisten 1787 bor Meyer Isac Læderstræde

No .-23 i samme Hus som Faderen og Broderen Salomon.
I 1790 ansøger han om Opholdstilladelse for Heyman Levy fra

Amsterdam. Denne skal indgaa ægteskab med hans Datter Perle, eller
som hun senere kalder sig Pouline. Tilladelsen bliver givet den
12.Marts 1790 og har følgende Ordlyd:
G.A.V. at Vi, efter Jøden Meyer Isaac af Vor Kongelige Resi
dentz Stad Kiøbenhavn hans for Jøden Heiman Levie fra Amster
dam herom aller underdanigst giorte ansøgning og begiering,
allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge
og tillade at bemelte Heiman Levie, naar han har indladt sig
i Egteskab med Supplicantens Datter Perle og derefter sit Bor
gerskab lovligen vundet haver, samt erlagt til Politie Cassen
100 rd, sig i meer bemelte Kiøbenhavn needsette og der efter
de Jødiske Ceremonier leve, som udi aid Stilhed og uden nogen
Forargelse skal ske; Desligeste at han maae bruge den Handel
og Næring, som andre i Kiøbenhavn boende Jøder er tilladt; dog
at han derimod svarer til aid Borgerlig og Byens Tyngder, saavidt hannem proportionaliter kan tilkomme, og paa behørige
Steder rigtig erlegger Voris Told, Consumption og anden Ret
tighed, af hvis han i saa maader handler med.
Forbydende etc.
Christiansborg den 12.Marts 1790.

Da Meyer Isacs yngste Datter Zippor eller Sophie skal forlo
ves med Jacob Amsel Meyer^\ der ogsaa kaldes Jokel Hirsoh, opret
tes der efter Datidens jødiske Skik en Forlovelseskontrakt, som

findes opbevaret i Mosaisk Trossamfunds Arkiv og i Prof. N.C.
Kalis Oversættelse er aftrykt i Arkivalia til "Mindeskrift i An
ledning af Hundredaarsdagen for Anordningen af 29.Marts 1814".

Af denne Kontrakt, der er et interessant kulturhistorisk Dokument,
skal her citeres følgende:

Efter at have fastslaaet Parternes Navne hedder det:
"Ovenmeldte Ungkarl Herr Jokel Kirsch vil til Lykke og Held
ægte og faae til Hustrue ovenmeldte Jomfrue Zippor under
Copulations-Himmelen og efter Copulations Ceremonierne,
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saaledes som ved Mosis og Israels Lov anordnet er. De skulle
ikke skjule eller holde noget hemmeligt for hinanden, hverken
han for hende, eller hun for ham, men have lige Magt over
deres Midler, og boe sammen i Eenighed og Kjærlighed, som
overalt Brug er. ..."
Derefter fastslaas Medgiftens Størrelse, og kontrakten fortsætter:
" >..1 Mulct erlægges af den overtrædende Part til den Part,
som efterkommer Contrakten, en tredie Deel af forommeldte
Brudens Medgivt. Muleten skal ikke kunne fritage for Band,
ejheller Band for Muleten. Cautionist for Muleten paa Brud
gemmens Side for en tredie Deel af Medgivten er Brudgommens
Broder, Forstander og Ældste Herr David Hausen. Cautionist
for Muleten paa Brudens Side for en tredie Deel af Medgivten
er Brudens Faders Svigersøn Herr Cha jim, en Søn af Salig
Herr Hertz ha-Levi, I Henseende til indtræffende Dødsfald
eller Uenighed, hvilket Gud forbyde, er det bestemt at
skulle forholdes efter Vedtægterne i Speyer, ’forms og
Mayntz. ..."
Som det ses heraf, optræder Brudens Svoger (Meyer Isacs
Svigersøn) Heyman Levy som hendes kautionist. Det fremgaar end
videre, at Chajim (Heyman) Levys Fader hed Hertz Levy, og har

været død paa det Tidspunkt, hvor denne kontrakt blev oprettet
(Kontrakten er dateret den 3«December 1799). Dette er ogsaa de
eneste Oplysninger, som det er lykkedes at fremskaffe om Heyman
Levys Forældre.

Meyer Isacs Efterkommere antog Efternavnet Meyer, og en

Gren af Slægten bosatte sig i Hamburg.
Meyer Isac døde den 11.Juni 1811 og hans Enke den 22.Juli

1814.
Heyman Levy og Hustru efterlod sig 9 Børn, blandt hvilke kan

nævnes Datteren Sara, der blev gift med Moses Ephraim Rubens Søn
Jacob Moses Ruben. (Se No.4).

7) Gedalia Levin.

Gedalia Levin, eller Gedalia Arje, som han ogsaa kaldes, er
født et Sted i Polen ca. 1727 og kom til København 1778 for at
overtage Embedet som Menighedens Overrabbiner. Paa Gennemrejsen
til København gjorde han Ophold i Altona, hvor han blev indbudt til
at holde en Prædiken i den store Synagoge Lørdag den 14.November
1778.

Den forrige Overrabbiner Hirsch Samuel Levy var død den 26.
December 1775, og Menigheden havde nu valgt Gedalia Levin til
hans Efterfølger.
Det vides, at Gedalia Levin, før han kom til København, havde
fungeret som Rabbiner i den lille By Lokatschi i Wolhynien ved
Grænsen til Galizien.

Da han som Overrabbiner i København blev optaget som Medlem
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af Begravelsesselskabet "De forenede Hjerter”;, betegner han sig
som Søn af "den fromme Rabbiner Arje Løb”, Det er ikke lykkedes
at skaffe yderligere Oplysninger om Rabbiner Arje Løb, og det vi
des heller ikke, i hvilken Menighed han har fungeret. En Familie
tradition vil vide, at Forfædrene i mange Generationer har været

Rabbinere og lærde Talmudister.
Gedalia Levin kom til Danmark sammen med sin Hustru Sara, om
hvem det blot vides, at hun er født ca, 1732. Hendes Fødested
kendes ikke.
Overrabbineren havde sin Embedsbolig i Ejendommen Læderstræde
No-.11, hvor ogsaa Synagogen fandtes. Bygningen lignede udefra et

almindeligt Beboelseshus, thi et Reskript af 20.December 1737 be
stemte, at Synagogen kun maatte have til Huse i en Ejendom, som
ikke havde "ringeste Apparance og Anseende af nogen publiqve Byg
ning" for ikke at vække Forargelse hos Menigmand.
Gedalia Levin var meget from, besad en stor talmudisk Viden
og var velbevandret i den rabbinske Litteratur. Derimod hverken

forstod eller talte han Dansk. Han helligede sig udelukkende Stu

diet af Bibelen og de talmudiske Skrifter, men beskæftigede sig
ikke med Samtidens Kultur og de verdslige Videnskaber, som han ud

fra sine religiøse Forudsætninger betragtede som Kætteri.
M.L.Nathanson, som var født 1780 i Altona og kom til Køben

havn ved 13 Aars Alderen, har næppe kendt Overrabbineren person
ligt.
Godt 65 Aar .efter Gedalia Levins Død udgiver Nathanson sin
Bog om Jødernes Forhold og Stilling i Danmark, hvori Overrabbine
rens Indsats ensidigt fordømmes. Nathanson skriver: "Hvad kunde
man vente sig af en Præst, blottet for alle Kundskaber, der ikke

bekymrede sig om Ungdommen, og allermindst om Qvindekjønnet, der
desværre aldeles blev forsømt og ikke nød nogen Skolegang; en
Præst, som ikke kjendte det Allermindste til det Land, hvori han
levede, og ikke til Landets Sprog, kort sagt, en Præst, som ikke
i nogen Henseende, hverken ved Prædiken eller paa anden Maade

kunde bidrage til at fremme Oplysningen
lavt Trin af Cultur?"

da han selv stod paa et

Denne Bedømmelse af Gedalia Levins Indsats er næppe retfærdig.
Man kan selvfølgelig ikke paa Baggrund af senere Tiders Erfa

ringer kritisere en svunden Tid, men maa som Historiker forsøge at
bedømme den udfra dens egne Ideer og Forudsætninger. Nathans1'ns
Opfattelse af Overrabbineren som en gejstlig Embedsmand med tids
svarende akademisk Uddannelse, hvis Opgave det er at forrette kir

kelige Handlinger og fra Prædikestolen forkynde Guds Ord for Me
nigheden, er i et og alt et Produkt af Emancipationstiden og Re
sultatet af
senere Udvikling.

Kateket AcD.Cohen giver i sin Bog om de "mosaiske Troesbekjen-

deres Stilling i Danmark forhen og nu" (udg. i Odense 1837) en
Skildring af Rabbinerens Funktioner, saaledes som de opfattedes

endnu paa Gedalia Levins Tid. Han skriver: "Med Føie havde de
(Rabbinerne) fortjent at kaldes Lærde i deres Fag, naar man blot
betænker, hvilken uhyre Mangfoldighed af Love, Iagttagelsen af
Jødernes almindelige Skikke frembyder, naar man vilde udvide dem
med den allernøiagtigste Punktlighed til det allermindste (som i
Fortiden blev anseet for at udgjøre det Væsentlige og Vigtige af
Religionens Bestanddele), hvorom Rabbineren i Tilfælde af Fore
spørgsel maatte paa det nøiagtigste underrette sin Menighed, da
skulde man næsten formode, at der maatte udfordres en Methusalems

Alder inden de have kunnet erhverve sig alt dette ..... Hertil
kom endnu at Rabbinerne i de fleste Lande udøvede Jurisdictionen

og vare Dommere, hvortil altsaa et særskildt Studium - det juridi
ske - maatte udfordres .....

I andre Fag og Videnskaber vare de

Fleste fremmede, deels havde de maattet opoffre Tiden til det for
hen Omtalte og deels kjendte de ikke Videnskabernes Værd, som des
uden ansaaes for at være stridende imod Religionen og have derfor
heller ikke stræbt, hverken at besidde dem eller opmuntre Andre

dertil.

...... Omgang eller venskabelig Forbindelse med christne

Lærde eller Geistligheden var ikke at tænke paa; Rummet var for
stort eller rettere sagt Svælget for dybt til at Nogen har vovet

sig derind, og Rabbinerne vare som indesluttede i deres Huse under
idelig Studering af det til deres Fag Henhørende, for at være en
hver Spørger til Tjeneste, naar undtages Forretningerne ved Ægte
vielser og i det Høieste nogle faae Gange om Aaret at holde en
moralsk Tale."

Denne Beskrivelse af Rabbinerens Opgave viser tydeligt, at
Nathanson med sin Kritik skyder over Maalet, og at Gedalia Levin

sikkert fuldt ud har opfyldt de Fordringer, som den daværende Menig'
hed stillede til sin Overrabbiner.
Goldschmidt har sikkert med sin kunstneriske Intuition bedre
end Nathanson forstaaet den Jødedom, som Gedalia Levin repræsente

rede, en Jødedom, som ikke vilde eller kunde tilpasse sig den nye
Tid, og hvis Opløsning allerede blev fuldbyrdet nogle faa Aartier
efter hans Død. Han skildrer den saaledes: "Det var Jødedommen el
ler rigtigere: en Jødedom, der ved at gaa igjennem trange Tider
havde tabt de store Skolers Præg og var bleven forvandlet til no
get besynderligt Nationalt-Religiøst-Stemnmgsf uldt, lidet opbyg
gende for Forstanden, men tiltalende og vækkende for Fantasien, i

højeste Grad egnet til at gribe et Barn. Det var den Slags Jøde
dom, som visse "dannede Jøder" nødig ville have omtalt, skjønt med

Urette. Den har sine store Mangler; der er lavt til dens Loft; men

29

den fører sit eget Liv, lefler ikke med det Fremmede, har Varme,
ja Glød, bærer i sig det Væsenlige, der har bevaret Folket fra
Fortabelsen.11
Da Gedalia Levin blev ældre og havde vanskeligt ved at over

komme alle sine Embedspligter,

valgte Menigheden hans Søn Rabbiner

Abraham Gedalia (se No,8) til Underrabbiner.

Paa Folketüllingslisten 1787 kalder Gedalia Levin sig ”Ober
Rabiner ved den jødiske Nation”. Abraham Gedalia, der bor samme
Sted som Faderen, betegnes som "Prædikant ved den jødiske Nation".

Levin Gedalia døde den 24.Maj 1793,
hans Enke den 24=0ktober 1800.
Han blev begravet paa Kirkegaarden i Møllegade. Indskriften
paa hans Gravsten er interessant som et kulturhistorisk Minde om

en svunden Tid og lyder i dansk Oversættelse saaledes:
"Herunder hviler

Israels Stolthed, hellig blandt de hellige, han kastede Glans
over Jorden og dens Beboere. Hans samtidige saa i ham Kronen
blandt Menneskene som Templets stedse brændende Lys, den bed
ste Mand blandt de stærke. Han drog op til Himlen, som var
han helt som Englene. Jammer og Sorg lyder højt og gribende
over den Dag, da vort Hoveds Krone fratages os. Han, den
første blandt de fromme, den beskedne blandt de retskafne,
er nu steget op blandt de fjærne, men skærmer os tilbage
blevne med sine Ørnevinger. Det er den svore, højlærde,
fromme Rabbiner Gedalia - den frommes Minde være til Vel
signelse - , som. var Overrabbiner her i vor Menighed, men
som drog op til Hvilen i det høje Torsdag den lß.Ijar i
Aaret: "Livsens Skat, Evigheds Liv" (24.Maj 1793).
Hans Sjæl vorde indesluttet i de levendes Kreds."
Selvom man nok skal læse dette overstrømmende Eftermæle med
et vist Forbehold, saa kan man vist roligt slutte, at Menigheden
har elsket og agtet sin "højlærde, fromme Rabbiner" og værdsat

hans menneskelige Egenskaber.
Foruden den allerede omtalte Søn Abraham Gedalia havde Over
rabbineren endnu en Søn, der hed Lazarus Gedalia, og som fungerede
som Rabbiner i Kolo i Polen. En Søn af denne Lazarus Gedalia antog
Efternavnet Kopenhagen og udgav en Lærebog om Tefillin.

8) Abraham Gedalia.

Abraham Gedalia, der er født ca. 1753 i Polen, fulgte ikke
straks med Forældrene til Danmark i 1778, Paa den Tid fungerede
han som Rabbiner i Gnesen (Gniezno) i Posen. Denne By havde i
1816 ialt 3034 Indbyggere, hvoraf 592 var Jøder.
Omkring 1782 flyttede Abraham Gedalia sammen med sin Hustru
og tre Børn til København for at assistere Faderen, der trængte
til en Medhjælper. Paa Folketællingslisten 1787 kaldes han, som
allerede omtalt, Prædikant ved den jødiske Nation, medens han in-
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denfor Menigheden bærer Titlen Underrabbiner. Siden Ankomsten til
København er Familien blevet yderligere forøget, og Folketællings -

listen nævner hans Hustru og fem Børn« Hustruens Navn er Judith

eller Jette Levin, og hun er født ca. 1757. Hun er ikke fra Dan

mark, men hendes Fødeby eller Forældres Navn har ikke kunnet op
spores .
Efter Levin Gedalias Død i 1793 var det kun rimeligt, at
Abraham Gedalia valgtes til hans Efterfølger i Embedet som Over
rabbiner. Han havde nydt en lignende talmudisk Uddannelse som
Faderen og var en lærd og streng orthodoks Rabbiner, der ikke
besad nogen tidssvarende akademisk Dannelse og betragtede Oplys
ningstidens Ideer som en Fare for den rettroende Jødedom.

Det blev denne Mands Skæbne at leve i en Brydningstid, hvor

den hastige Udvikling medførte, at Love, Skikke og Ideer, der havde
Aarhundreders Tradition og Hjemmel i Jødedommen, nu blev kritise
rede og af Menighedens mere oplyste Medlemmer betegnede som for

ældede og en Hemsko paa Udviklingen.
Ved et aarelangt Studium havde han erhvervet en betydelig

talmudisk Viden og Indsigt i den rabbinske Litteratur. Ikke desto
mindre skulde han opleve, at de fremskridtsvenlige Jøder betragtede
ham som en uvidende Person uden Kundskaber og almindelig Dannelse.
Instinktivt forstod han, at Udviklingen vilde betyde en Op
løsning af alt det, som gennem de mørke Aarhundreder havde formet
jødisk Liv og Tankegang. Denne Opløsning af det gamle jødiske Sam

fund med dets afsondrede Liv, Traditioner og Retsopfattelse var

den Pris, der maatte betales for den borgerlige Ligeberettigelse.

Gedalia var ikke villig til at betale denne Pris, der ifølge den
Tids orthodokse Opfattelse var ensbetydende med en direkte Over
trædelse af Guds egne Love og Bud. Han maatte derfor udfra sin
Livsindstilling bekæmpe Udviklingen. Bremse den kunde han ikke,
og han naaede derfor blot at gaa over i Historien som en Bagstræ

bets og Reaktionens Mand.

Mennesket er jo i høj Grad præget af sin Opdragelse og sit
Milieu, og det kan maaske derfor ikke bebrejdes Gedalia, at han
manglede Forudsætningerne for at forstaa den nye Tid. Han var
ikke den store Personlighed, som eventuelt vilde have evnet at
skabe Synthesen mellem gammelt og nyt. Det maa dog indrømmes,
at en saadan Personlighed heller ikke fandtes blandt hans Mod

standere. M.L.Nathanson og mange andre af Reformpartiets Medlem

mer havde ingen virkelig Forstaaelse for Jødedommens kulturelle
Værdier, og der var ikke ret mange af Fortidens Traditioner,
som de ikke straks gav Afkald paa, blot de mente, at det vilde
lette Vejen til den borgerlige Ligeberettigelse. Det er klart,
at Jødedommen befandt sig i en Brydningstid, og at Opgaverne var
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mange og vanskelige, men der er alligevel ejendommeligt, at saa

mange af de Mænd, der følte sig kaldede til at reformere den,
ikke va/' stærkere i Troen paa dens Betydning, end at de lod de
res Børn optage og opdrage i Folkekirken.
Gedalia beherskede ikke det danske Sprog, og om hans Prædike
ner siger en af hans Modstandere, at de blev holdt i et "Miskmask
af hebraisk-kaldæisk og jødisk-tysk".

Medens han bekæmpede Assimilation og ønskede, at det jødiske

Samfund str dig skulde opretholde sit eget Retsvæsen, forstod Na
thansons lærde Meningsfælle Gottlob Buehel, at den første Betin
gelse for ax opnaa borgerlig Ligeberettigelse maatte være, at
Dansk blev Jødernes almindelige Omgangssprog, og at jødiske Børn
nød samme Skoleuddannelse som andre danske Børn. Gedalia manglede
Forstaaelse for den Betydning, som Erhvervelsen af almindelige

Kundskaber vilde have for den jødiske Ungdom, og det blev derfor
hans Modstandere, som maatte tage Initiativet paa dette Omraade,
hvor M.L. Nathanson ved Oprettelsen af de to jødiske Skoler gjor
de sin uvurderlige Indsats.

Euchel forstod ogsaa Nødvendigheden af, at Jøderne opgav de
res eget Retsvæsen og i alle retslige Spørgsmaal underkastede sig

de gældende danske Love.

I 1796 redegør han i Tidsskriftet "Minerva" for disse Ideer
og polemiserer skarpt og skaanselsløst mod Gedalia og hans Kreds.

Han skriver: "Hvorledes det nu seer ud med Opdragelsen, kan man
let tænke sig, naar Børn betroes en Opdrager, som man forskriver
fra Europas vankundigste, usædeligste Vraaer, Polens jødiske

Stæder. Disse Mennesker uden Sæder, uden Kundskab i Landets
Sprog"

... og Euchel fortsætter: " ... just da Regeringen vil

ordne Jødernes Forhold og forene dem med den Nation de leve
iblandt prædiker Rabbineren offentligt mod at lære Landets
Sprog og beraaber sig paa et afsindigt Sted i Talmud, for at

bevise den Fare, det medfører, at dette Sprog læres ...", og
Euchel henstiller til Regeringen: "at Jøderne i Danmark ialt

maae være underks/L=de og blive dømte efter Landets Love, som

alle andre danske Borgere, og at de fanatiske Jøder, som helle
re vil dømmes efter jødiske Love, allernaadigst maae deporteres
til Arabien eller Palæstina tilligemed deres Præst ...", thi
"... hvad en oplyst Jøde vil faae for en Dom af en fanatisk og

uvidende Præst, hvis Pligt det er ifølge hans Grundsætninger,

uden Skaansel at forfølge dem, han anseer for Kiættere, og at
lægge Oplysningen alle muelige Hindringer i Vejen, kan enhver
tænke sig,"
Mange samstemmende Vidnesbyrd viser imidlertid, at Abraham
Gedalia har været et fint og nobelt Menneske, og selv hans Mod-
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Stander M.L. Nathanson indrømmer, at "Abraham Gedalia var en høist

agtværdig og fredeligsindet Mand", selvom han "med Hensyn til
Kundskab og Dannelse stod langt tilbage for sin Tide" M.A. Levy

skriver i sin Oversættelse af Kayserlings Bog om Jødernes Histo
rie, at Gedalia "var almindelig agtet formedelst sin brave, ret
skafne Karakter og sine store talmudiske Kundskaber, men iøvrigt
ikke i Besiddelse af nogensomhelst anden Lærdom."
Gottlieb Siesbye fremhæver hans "exemplariske religiøse Van

del", og Myndighederne bekræfter, at han har "fortjent en udmær
ket Agtelse."
Katheketen i Odense A.D. Cohen skriver om Gedalia og hans
Forgængere i Embedet som Overrabbinere, at "Samtlige Alle vare
elskede af deres Menighed, som i overordentlig Grad var Tilfældet

med den Sidste under 8.November 1828 afdøde Overrabbiner Abraham
Gedalia, der i sin 36-aarige Embedstid ved from og elskelig Vandel

har været i Ordets sande Betydning Menighedens Fader", og i en
Fodnote tilføjer han, at en Ven "der underrettede ham om denne

værdige Oldings pludselige D'dsfald, skrev følgende Ord - Vor
fromme Fader er ikke mere til, han levede som en Engel og forlod
os pludselig ligesom en Engel." I 1795 brændte Synagogen i Læderstræde, hvor Gedalia, som

allerede nævnt, ogsaa havde sit Hjem, og han flyttede da først
til Krystalgade No.12 og senere til nuværende Pilestræde No.57,
hvor der ogsaa skal have været indrettet en privat Synagoge.

Indenfor Menigheden, der var optaget af Kampen mellem den
gamle Tids Orthodoksi og Fremskridtet, herskede der for megen Ue
nighed og Splittelse til, at man i Fællesskab kunde samles om Op
gaven at bygge en ny Synagoge.
I de følgende 35 Aar holdtes der derfor Gudstjenester i for
skellige Lokaler eller private Hjem. En Overgang skal der have

eksisteret 15 forskellige Bedelokaler rundt om i Byen, og Forhol
dene var mange Steder ikke egnede til at skabe en værdig Ramme om
Gudstjenesten.
Det kan synes underligt, at Gedalia ikke søgte at raade Bod

paa disse Forhold og gjorde alvorlige Anstrengelser for at faa
Menigheden til at bygge en ny Synagoge. Grunden var sandsynlig

vis, at han frygtede for, at de ledende, liberale Kredse indenfor
Menigheden vilde benytte Lejligheden til at gennemtrumfe Reformer
i Gudstjenesten, som han ikke vilde kunne sanktionere.
Imidlertid begyndte nu ogsaa Regeringen at interessere sig for
Jødernes Stilling, og med Anordningen af 29.Marts 1814 ordnedes

Menighedens Forhold. Jøderne skulde være underkastede dansk Lov
givning, saa at de "i intet borgerligt Anliggende, kunne indskyde
sig under de mosaiske Love eller de saakaldte Rabbinske Forskrivter
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og Vedtægter." De opnaaede ganske vist ikke fuld borgerlig Lige

berettigelse, men "skulde nyde lige Adgang med vore øvrige Undersaatter til at ernære sig paa enhver lovlig Maade."
M.L. Nathanson havde ladet udarbejde en dansk Lærebog i den

jødiske Religion, og denne Kathekismus eller Troeslære skulde da
autoriseres af Myndighederne og benyttes ved Religionsundervis
ningen. Det har sikkert kostet Gedalia en betydelig Resignation
at acceptere denne Lærebog, som paa ingen Maade kunde tilfreds

stille en orthodoks Jøde, da den næsten ikke nævner den talmudi
ske Jødedom og de Love og Ceremonier, som det er en orthodoks
Jødes religiøse Pligt at overholde.. Regeringen krævede ogsaa ind
ført tvungen Konfirmation for Piger og Drenge, og da denne Kon
firmation ikke har nogen Hjemmel i Jødedommen, var det sikkert
ikke uden Betænkeligheder, at Gedalia anerkendte den.

Abraham Gedalia var ikke nogen Kampens Mand, og han har

fremfor alt ikke ønsket at sætte sig op mod de borgerlige Myn
digheder, som forlangte, at han skulde godkende Reformerne.
Denne Føjelighed bebrejdes ham ogsaa af Menighedens konserva

tive Medlemmer, som afviser Myndighedernes Ret til at bestemme
i religiøse Spørgsmaal. Saaledes skriver Købmand Simon Jacob i

sin Dagbog 1817: "Jeg indser ej, at vi hører til en Menighed,
da Kancelliet vælger os Repræsentanter, afsætter vores Præst,

indsætter Præsten og Kateket, melerer sig i vores Ritual-Ret
......... Vor Præst, som er Overhøved af Menigheden, sad nu i
20 Aar til alt dette stille og var i alt ligegyldig; akcepterte
en Katekismus, som aldrig nu i Verden iblandt Jøder eksisterer."

I 1816 havde M.L.Nathanson faaet den 24-aarige Isak Nca

Mannheimer ansat som Kateket ved Menigheden. Mannheimer, der
senere blev en anset konservativ Rabbiner i Wien, var paa den

Tid meget reformvenlig, men nærede en dyb og inderlig Kærlighed
til Jødedommen og havde intet højere ønske end Menighedens Triv
sel og Vækst. Paa Grund af sin Ungdom og Uerfarenhed blev han et
altfor villigt Redskab i Reformpartiets Haand og gennemskuede

først senere, at dette Partis Ledere ikke var særligt interesse
rede i Jødedommens religiøse Værdier og Menighedens Udvikling,
men blot ønskede Fremgang udadtil. Paa Grund af denne ungdomme
lige Reformiver lod Mannheimer sig overtale til at afholde Guds
tjenester, der ikke havde nogen Tilknytning til jødisk Tradition.
Disse Gudstjenester blev udelukkende afholdt paa Dansk og ledsa
gedes af Orgelmusik, medens de tilstedeværende Herrer deltog uden
Hovedbedækning.
Samarbejdet mellem Mannheimer og Gedalia var meget daarligt,
og i 1822 appellerer den ellers saa fredelige Overrabbiner til
Øvrigheden og skriver bl..a. om Mannheimer: "... uden at anse de
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smaalige, ubesindige og nedrige Fornærmelser, hvormed han ved
enhver given Lejlighed forfølger mig, han, der i det mest arro
gante Sprog fordrer en blind Forgudelse og Uforkrænkelighed ikke

blot af alle dem, han tror sig ophøjet over, hvis Tal ikke synes
ringe, men ogsaa af hver anden Autoritet, hvor høj den end maatte
være,; uden endelig at anraabe det højkongelige Collegii naadigste
Kendelse om, hvorvidt min Alder og Stand burde sikre mig mod saa-

danne Angreb af en i det mindste i gejstlig Værdighed underordnet

Person„"
Abraham Gedalia har efterladt sig to smaa litterære Arbejder,

nemlig to Prædikener som viser, at den moderne Form for religiøs
Forkyndelse har været ham fremmed. Hans Prædikener er nærmest
skolastiske Fortolkninger med stadige Citater og Henvisninger.
Ifølge Tidens Skik bærer den ene af disse Taler følgende omstæn

delige Titel:
"Heilige Rede des Geistlichen der Hoch-Teutschen Juden-Gemeine, R. Abraham Gedalja, zur Feier der erfleheten Wieder
kunft Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Dänemark
von Höchstdessen erstem Feldzuge, am Sten December 1788, in
der Versammlung der Gemeine gehalten; nun aus dem Ebräischen
übersetzt, nebst einer eignen, vor der Rede abgesungnen Can
tate, von Simon Isaak Kalker, aus Altona.
Kopenhagen, gedruckt bey Sebastian Popp 1789."
Talen blev afholdt i Anledning af Kronprins Frederiks (senere
Frederik d. 6.) Hjemkomst efter den noget operetteagtige Krig, som

Danmark paa Grund af Forbundet med Rusland havde maattet erklære
Sverige. Den har ogsaa gjort Indtryk paa ikke jødiske Kredse, og
i Tidsskriftet "Kritik og Antikritik" No.24, den 2.Juni 1789 fin
des en Anmeldelse, som gengiver Gedalias Tanker saaledes:
"Næst Udgiverens Dedication til Kronprindsen følger en Rab
binsk Forklaring over Ordspr. 23 Kap. Vers 24 ("Den retfær
diges Fader jubler; har man avlet en Vismand, glædes man ved
ham.") hvilket i Medrasch gives saaledes: "Naar Retfærdighed
forplantes fra Faderen paa Sønnen, da kommer deraf mangfoldig
Fryd." Talens Hovedæmne er, at Retfærdighed, hvortil hører
Ordholdighed ogsaa i Henseende til Krigføren, giver sand
Roes; men over den Heltes og Fyrstes Roes, der elsker Ret
færdighed, maae alle hans Venner glæde sig. Folket maae
fryde sig ved Overbeviisningen om, at Gud vil det vel, da
han har givet det et saadant Overhoved, og opmuntres til at
danne sig efter hans Exempel. Naar en Monark, der ønsker
sine Stater indtil de sildigste Tider lyksalige ved sine
Efterkommere i Regeringen, har den Fornøielse allerede i
sin Regieringstid at see, at hans Tronfølger aflægger Prøver
paa at blive ham lig, seer han sig med det samme udødelig.
Altsaa maae der ved Retfærdigheds Forplantelse fra Fader
paa Søn virkes mangeslags Glæde. Over Davids Karakter som
Krigfører anstilles nogle Betragtninger. Adskilligt didhenhørende anføres af Psalmerne og forklares. Side 13 staaer:
"Her er den fortrinlige Helt, som underkaster sig Vaabnenes
Besværlighed, ikke dreven dertil af forfængelig Roes eller
egennyttige Hensigter, men blot for ikke at bryde sit Ord,
han har givet sine Allierede, og at haandhæve Retfærdighed,
og som, naar det kommer an derpaa, ikke engang kan skaane sine
egne Forvandte, efterdi Sandhed er ham den nærmeste Veninde,
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og Lovene ham den vigtigste Gienstand." Anvendelsen af det
alt paa vor Konge og Kronprinds er kort og let.. Cantaten er
aftrykt baade paa Tydsk og Ebraisk saaledes, at Original og
Oversættelse staae lige over for hinanden. Tilsidst findes
en almindelig Bøn for Kongens, det Kongelige Arvehuses og
Regieringens Vel."
Den anden Prædiken, som Gedalia har ladet udgive, behandler

ogsaa en Begivenhed i Kongehuset, nemlig Kristiansborgs Brand den
26»Februar 1794. Dens Titel er om muligt endnu mere omstændelig
end Titlen paa den første Tale. Den lyder kort og godt saaledes;
"Exegetische Gelegenheitsrede nach gedämpfter Feuersbrunst,
welche in dem Königlichen Pallast Christiansburg gewüthet
den 26.Februar dieses Jahres. Gehalten den nächst gefolgten
und zur Andacht geweiheten Sontag in Hebraisch-Rabinischer
Sprache in der Synagoge der hiesigen hochdeutschen Judenge
meinde von dem Ober-Rabiner Hr. Abraham Gedalia. Deutsch
übersetzt vom S.LI.Simon, und herausgegeben zum Besten der
dürftigen Abgebrannten zu Lille Värlöse von J.P.Eichel.
Kopenhagen 1794, gedruckt bey Sebastian Popp."
Ogsaa denne Tale finder sin interesserede Anmelder. Det sker
denne Gang i "Kkøbenhavnske lærde Efterretninger" for Aaret 1794
(Hæfte 49, 13.Dec. Side 769). Recensenten giver sig dog ikke uden

visse Betænkeligheder i Kast med Opgaven og skriver derfor; "De
fleste af disse Efterretningers Læsere have uden Tvivl hørt eller
læst tusende saa kaldte kristelige Taler; men kun saare faa en
Prædiken af en Jøde; de ville derfor neppe tage Recensenten det

ilde op, at han lidet udførligere anmelder denne Hr. Gedalias
Lejlighedstale," Herefter gennemgaas Tankegangen i Gedalias For
tolkninger, der beskæftiger sig med Problemet, hvorfor det ofte
er "de dydige, der hjemsøges med Lidelsers bitre Kalk". Det lyk

kes dog ikke Anmelderen at overvinde sine Anfægtelser angaaende
Berettigelsen af at recensere en Rabbiners Prædiken, og han slut
ter derfor med et resigneret Suk: "Faaer nu Recensenten ingen an
den Tak for denne Anmeldelse, saa har han dog havt Morskab selv af
at gjennemløbe denne uden Tvivl selvtænkende Lærers Arbejde."

Gedalia førte personligt et meget spartansk Liv, og de Ind
tægter, hans Embede gav ham, var ogsaa saa beskedne, at de ikke
tillod nogen Ekstravagance. Menighedens mangeaarige Leder, den
kendte Finansmand David Amsel Meyer, havde ved sin Død i I8I3 te

stamenteret Gedalia 2000 Rdl., og ved Sparsommelighed havde Over
rabbineren været i Stand til at hjælpe sine Børn i Vej og ialt gi
vet dem et Arveforskud paa 2550 Rdl.
Den 8.Maj 1824 havde Gedalia den Sorg at miste sin Hustru, og
den 9.Sept. s.Aar fik han med Børnenes Samtykke Bevilling til at
hensidde i uskiftet Bo.

Med Tiden var han ogsaa selv blevet gammel og svagelig, hvor
for Sønnen Salomon, der var rabbineruddannet, hjalp ham i Udøvel
sen af Embedet.
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Den 8 ..November 3.827 lukkede han sine øjne for stedse, og med
ham afsluttedes et Kapitel i de danske Jøders Historie. Han blev
den sidste Rof, - Rabbiner af den gamle Skole, - der beklædte Em
bedet som dansk Overrabbiner« Hans Efterfølger Abraham Alexander
Wolff blev udnævnt af Kongen og fungerede som en gejstlig Embeds
mand i Lighed med Folkekirkens Præster. Wolff var ogsaa den første

Overrabbiner, der ikke blot besad en stor teologisk og talmudisk
Viden, men tillige havde nydt en tidssvarende akademisk Uddannelse
og taget Doktorgrad ved et tysk Universitet.
Gedalias Børn indrykkede følgende Dødsannonce i Adresseavisen
den 15.Nov.:
"Natten mellem den 7. og 8, hjemkaldte den Almægtige vor eje
gode Fader, den ærværdige Olding Abraham Gedalia, i hans Al
ders 75 Aar. I de 36 Aar, han som Overrabbiner for det mo
saiske Troessamfund her i Staden har fungeret ved Menigheden,
har han troligen og samvittighedsfuldt opfyldt sine Kalds
pligter og ved sin sjældne retskafne og blide Karakter erhver
vet sig Enhvers Højagtelse, Tillid og Velvilje.
Den Afdødes efterladte dybtsørgende Børn."
Faa Gravstenen gav Menigheden ham dette Eftermæle: "Herunder
hviler Visdommens Fader, stærk som Guds Bjerg. Hans Hjertes Ind

sigt var som Templets Porte. Hans Kærlighed til Israels Folk var

stor, og han ledede det i Redebonhed og Retfærd hen mod Gud."
Det var sikkert en Skuffelse for Gedalias Søn, Salomon Abra

hamson Gedalia, at han ikke blev valgt til Faderens Efterfølger
i Embedet som Overrabbiner. Menigheden, som kaldte ham Rabbi
Schachno, satte stor Pris paa ham, og flere af dens Medlemmer

understøttede hans Ansøgning og fremhævede hans "sjældne Menne
skekundskab, Tolerance, Blidhed og i enhver Henseende ypperlige
Karakter." Ligesom Faderen besad han derimod ingen verdslig Dan

nelse og beherskede heller ikke det danske Sprog. Derfor opfyldte
han ikke de Krav, som Troessamfundet nu med Rette maatte stille

til den Mand, der skulde være dets aandelige Overhoved.
Goldschmidt giver i sine "Livs-Erindringer og Resultater"

følgende Skildring af Rabbi Schachno: "Han var da ogsaa rank og

smækker, men med et ganske blegt Ansigt og langt, hvidt Skjæg.
Hele Skikkelsen, maaske især de usigelig venlige, tankefulde,
klare, blide øjne, drog besynderlig til. Men der manglede hos
ham trods Skjønheden det, en Dreng sætter mest Pris paa: Energi.
Han var mere et Billede end en Virkelighed, syntes mere at træde
frem af et Forbigangent end at tilhøre Noget, der kunde leve;

men, som sagt, han var magisk tiltrækkende alligevel. Til den
samlede Virkning bidrog vel, at han gjentagende saa paa mig, som
om han vilde tale; men Ord havde han ikke, hans Klogskab var
ikke af den Art. I senere Tider, naar jeg saa Kristne, der fra
Livets Smerte var tyede til Klostret, har Rabbi Schachnos Skik-
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kelse rejst sig i Erindringen som Billede paa en Jødedom, jeg,
hvis den kunde kalde, kunde kaste mig ud i som et stille-kjærligx

Nirvana. "
Rabbi Schachnos Fromhed stod som et efterfølgelsesværdigt

Eksempel for Samtidens orthodokse Jødero En fin og from jødisk
Kvinde, Fru Birgitte Melchior (f. Israel, gift med Gross. Gemon
Melchior) skrev saaledes i 1832 et Brev til sin Søn, Sally Mel

chior, hvori hun gav ham en Moders kærlige Formaninger og paa
lagde ham at holde Religionens Budi ''Jeg forlanger ikke, og dertil
besidder du ej heller Kundskaber nok, at du skal være som Rabbi
Schachne, men lad dig ej forlede til det mindste, som du ved,
Fader for Exempel vilde anse for Synd." (Brevet er aftrykt i

Melchiors; Familieminder, Kbhv. 1915)«
Rabbi Schachno fungerede som Klausrabbiner og gav Vejledning
i religiøse og rituelle Spørgsmaal, og Goldschmidt betegner ham

paa et andet Sted i sine Erindringer som "den højt ansete og meget

elskede Rabbi Schachno."
Hans Hustru hed Rachel Hirsch og ver fra Lobsenz i Posen. Be

havde kun een Søn, Gedalia Salomonsen eller Salomonsohn, der bo

satte sig i Inowratzlow i Posen, hvor han blev gift med Datteren af
en rig og anset Forretningsmand Leyser Moses Levy. Blandt hans Ef
terkommere findes mange kendte tyske Forretnings- og Videnskabsmænd, og hans ældste Søn Moritz Salomonsohn var Stifter og Med

indehaver af Diskontogesellschaft i Berlin. Gedalia Salomonsohn
omkom ved en Drukneulykke i 1837>
Rabbi Schachno døde den 20. November 1844, hvorefter hans
Enke forlod Danmark for at bosætte sig hos Sønnens Familie i
Inowratzlow.

Foruden Rabbi Schachno havde Overrabbiner Abraham Gedalia
endnu en Søn, der hed Hartvig Abrahamson Gedalia (se No. 9), og
7 Døtre. (Rebekka, som blev gift med Rabbiner Levin Moses i Am

sterdam; Frederikke gift med Lærer og Kantor Lion (Levin) Hirsch

i Fredericia;Bella gift med Vekselerer Moses Jacob Lazarus i
København;Hanne gift med Købmand Heyman Joseph Hess i Hamburg;
Mine gift med Rabbiner Joel Ephraim i Moisling; Golda gift med
Købmand i Næstved senere Porcelænshandler i København Nathan Juda
12 )
Jacobsen,
7 et Barnebarn af Akiba Jacobsen (se No.10); Zilla
gift med Vekselerer i København Wulf Israel Cohen.

Dr.phil. Marcus Melchior, der i 1947 tiltraadte Embedet som
Overrabbiner ved det mosaiske Troessamfund, er et Tipoldebarn af
Overrabbiner Abraham Gedalia, idet Dr. Melchiors Oldeforældre er
den allerede nævnte Vekselerer Moses Jacob Lazarus og Hustru
Bella f. Gedalia.)
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9) Hartvig Abrahamson Gedalia.

Hartvig Abrahamson Gedalia er sandsynligvis født i Gnesen i
Posen. Hans Fødselsaar kan ikke angives med Bestemthed, da de
forskellige Aldersopgivelser ikke stemmer overens, men maa an

tages at ligge mellem 1778 og 1782.
Udover sin religiøse Opdragelse har han næppe faaet nogen

nævneværdig Skoleuddannelse , ligesom han heller ikke beherskede
det danske Sprog, men benyttede sig af den gængse jødisk-tyske

Jargon. Han kom tidligt til at staa paa egne Ben og ernærede sig

ved Handel, men har ikke haft nogen væsentlig Fremgang.
Den 5.Juni 1811 indgik han Ægteskab med Henriette (Hindche)

Jacobsen, der var født i København den 31.-August 1785 som Datter
af Handelsmand Nathan Jacobsen og dennes Hustru Boline ogsaa kal
det Breine eller Birthe f. Wulf.

Ifølge Politiets Mandtal over Jøder i 1816 bor Familien i
det daværende Jødekvarter Loppestræde (Kompagnistræde) No.53»
Hartvig Gedalia angiver her at være Handelsbetjent hos A. Eibe

schütz. Han har ikke løst noget Borgerskab og synes heller ikke
at have drevet selvstændig Forretning, men ernæret sig som Han

delsmedhjælper og Kommissionær. Fra 1825 boede han i Meyers Stif
telse, Krystalgade 12, og flyttede senere til Moses Levys Stif
telse i Læderstræde.

Han døde den 19.Februar 1858 som en fattig Mand, og ifølge
Skifterettens Registrering vurderedes Boet til 147 Rdl.

Hans Enke overlevede ham i 5 Aar og døde den 21.November
1863.
Ved Behandlingen af hendes Dødsbo oplyses det, at hun har

nydt Renterne af en Kapital, som var indsat i Overformynderiet

ifølge Grosserer Joseph Marius (Marcus) Wulffs Testamente af
6.Februar 1846.

Paa Grund af denne Meddelelse er det lykkedes at skaffe
yderligere Oplysninger om hendes Moder Boline Jacobsen f. Wulfe

Slægt. I det omtalte Testamente, som beror i Overformynderiet,
betegnes Jette Gedalia, eller som hun her fejlagtig kaldes Hanne
Gedalia, som en "Frænde" af Testator. I 1864 ansøger Hartvig og
Jette Gedalias Datter Frederikke om at komme i Betragtning ved
Uddelingen af Wulffs Legat, fordi "hendes Moders Moder var en
Søster til Testators afdøde Fader."
Joseph Marius (Marcus) Wulff var født i København ca. 1778

som Søn af Handelsmand Marcus Wulff og Hustru Carolina eller
Conradine Unna. Om denne Marcus Wulff, som ifølge Frederikke
Gedalia var en Broder til hendes Moder Boline Jacobsen f. Wulf,
oplyser Bibliotekar Josef Fischer i en Artikel (Joel Levin Na-
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thansons Optegnelser om Familien Hausen m.m, i Tidsskr.f.jød.

Hist. & Lit. Bd. I Side 121), at han sammen med en Broder, Abraham

Wulff, indvandrede til København i Aaret 1774« De kom fra Mois
ling, og deres Fader, der døde i København 1775, hed Wulf Salomon
(se Ko,13) eller Wulf Moisling.
Rigtigheden af dette Slægtsforhold bekræftes iøvrigt ogsaa
af den jødiske Skifteretsprotokol fra 1787, som ved Behandlingen

af Nathan Jacobsens Dødsbo meddeler, af'Enken Breines Formynder
er hendes Broder Herr Abraham Moisling".
Hartvig og Jette Gedalia efterlod fem Børn, to Sønner og tre
Døtre.
Den ene af Sønnerne Nathan Neuman Gedalia var praktiserende

Læge og fra 1853 Militærlæge. Den 6.November 1846 indgik han Ægte
skab med Pouline Cornelia Amalie Wied og traadte ved samme Lejlig
hed over til Kristendommen. I 1846 blev han Enkemand, og i 1867

giftede han sig for anden Gang med Sophie Lund. I dette Ægteskab
fik han en Datter Nicoline Henriette Mathilde Gedalia. Hun blev
født den 6.November 1868 og døbt den 1.April 1870. Den 12.Maj
1884 lod hun sig optage i Jødedommen og antog Navnet Ruth Gedalia.

Hun var ugift og døde umyndiggjort paa St.Hans Hospital den 5.
November 1924.
Ben af Børnene, der fik den interessanteste Skæbne, er uden
Tvivl den yngste Søn Gottlieb Hartvig Abrahamson Gedalia, bedst
kendt som Baron Gedalia. Ilan havde faaet en meget mangelfuld Ud

dannelse og maatte tidligt staa paa egne Ben. Han kom da i Sadel
magerlære og aflagde Svendeprøve 1836, hvorefter han til Dels er

nærede sig ved Pengeforretninger. I 1848 etablerede han sig som

Vekselerer under Firmanavnet G.A.Gedalia & Co.

Gedalia havde aldrig nydt nogen faglig Bankuddannelse, men

var fra Naturen udstyret med en særlig finansiel Begavelse, som
bevirkede, at Forretningen stadig voksede. Han var driftig og

energisk og fuld af nye Ideer, og der gik Sagn om hans Slagfær

dighed. Hans Forfængelighed og mangelfulde Dannelse gjorde ham
til et taknemmeligt Offer for Samtidens Karikaturtegnere, og det
vakte derfor ogsaa almindelig Morskab, da han i 1870 erhvervede
et Adelsbrev som Baron fra Staten San Marino. Iøvrigt var han

respekteret for sin ubestridelige Dygtighed, og overfor sine
Venner var han en god og hjælpsom Mand.
Han havde i 1842 indgaaet Ægteskab med Helene Cathrine Lund
quist og i Henhold til den Gang gældende Lov angaaende Indgaaelse
af blandede Ægteskaber underskrevet paa, at eventuelle Børn skulde
opdrages i den evangelisk-lutherske Tro. Derfor maatte Gedalia
lade sine to Sønner Waldemar og Oscar døbe. Dette Spørgsmaal har

sikkert voldt ham mange Bekymringer, og han omgaar da ogsaa paa
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en vis Maade Loven ved senere at lade sin Hustru optage i Jøde
dommen og saa lade sig genvie efter det jødiske Ritual, hvorefter

Sønnerne bliver gjort til Jøder, saaledes at Waldemar faar Navnet
Adolph, medens Oscar faar Navnet Charles.
Gedalia var ogsaa med til at stifte Landmandsbanken, hvor han

skaffede sin Ven Isak Glückstadt Stillingen som Direktør« Det
blev imidlertid Gedalias Ulykke, at han ikke holdt sig til den

egentlige Bankiervirksomhed, men lod sig smitte af Tidens "Jern
banefeber" og overtog Entrepriser for Anlæg af Jernbaner. Han

manglede Sagkundskab til at overse disse Forretninger, og selvom
han i Begyndelsen havde Heldet med sig, saa paaførte de ham dog

saa store Tab, at han i 1875 blev erklæret fallit.

Ved Venners Hjælp lykkedes det ham at starte en ny Forret
ning, men som Følge af Konkursen nægtede man ham Adgang til Børsen.
Faa Grund af nogle smaa Uregelmæssigheder, som mest skyldtes
hans ringe Ordenssans og manglende Kendskab til almindelig Forret
ningsførelse, lagde nogle af hans nærmeste Medarbejdere Sag an mod
ham og foranledigede, at han blev fængslet. Sagen,, som førtes helt

til Højesteret, viste sig i det væsentlige ugrundet, idet den af
sluttedes med, at Gedalia maatte vedtage en Bøde paa Kr. 100,oo
for Overtrædelse af Stempelloven.

Gedalia, der havde taget sig Modgangen meget nær, var nu en
syg og nedbrudt Mand. Han døde den 10.Marts 1892 i en Alder af
75 Aar. Det var kun et lille Følge, som fulgte den engang saa
kendte Mand til det sidste Hvilested. Overrabbiner Prof. David

Simonsen fremhævede i sin Tale, at Gedalias Liv var et Eksempel
paa den jordiske Tilværelses Forkrænkelighed, og mindede om Ge
dalias store Hjælpsomhed mod Fattige og Trængende.
Historikeren, Overretssagfører Johannes Werner, har paa en
smuk Maade hædret Gedalias Minde ved i 1933 at udgive en Bog om
hans Liv. Uden at forskønne eller dække over Gedalias menneskelige
Fejl giver denne Bog en sympatisk Skildring af ham og yder ham

Retfærdighed ved en upartisk Vurdering af hans Indsats som Fi
nansmand .

Af Hartvig og Jette Gedalias tre Døtre var den allerede nævn
te Frederikke (Rachel Frederikke) ugift, medens Hanna Maria blev
gift med Pianofabrikant Johan G. Malmsjö i Göteborg. Den tredie

Datter Jette Augusta, der er af særlig Interesse i Forbindelse
med denne Anetavle, blev født den 2O.Febr. 1815.
Den 25.April 1838 blev hun gift med Skræddersvend senere
Vekselmægler Wolter Levin, der egentlig hed Levin Wulff og var
født i København den 14.Marts 1815. Han fik før Ægteskabets Ind-

gaaelse gennem Kancelliet bevilget Navneforandring til ’.Volter
Levin og angiver ved den Lejlighed at være ubemidlet, hvorfor
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han ansøger om, at Bevillingen til Navneforandringen maa gives

ham uden Vederlag,

10) Akiba Jacobsen.
Akiba Jacobsen eller Akiba Hamburger, som han ogsaa kaldtes,

var født i Hamburg ca. 1727. Hans Broder Aron Jacobsen, der var
Signetstikker og Medaillør, var kommet til København omkring 1740,
Han regnedes blandt sin Tids dygtigste Kunstnere paa det Omraade

og udførte adskillige Arbejder for Hoffet og Adelen, hvorfor han
ogsaa den 18.Marts 1749 modtog en kongelig Udnævnelse til HofSignetstikker med fast Gage.
Ben 24.September 1756 faar Aron Jacobsen kongelig Bevilling

til at oprette en Lakfabrik og opnaar ved samme Lejlighed Opholds
tilladelse for sin Broder Akiba Jacobsen, der skal være hans Kom

pagnon. Akiba Jacobsen kom saaledes paa sin ældre Broders Foran
ledning til København, hvor han i December 1759 blev gift med Hanne
Rosbach. De to Brødres Kompagniskab varede dog kun kort Tid,
hvorefter Akiba Jacobsen etablerede sig sammen med sin Svoger

Moses Melchior og grundlagde det kendte Firma Moses & Søn G.
Melchior.
Moses Melchior, der var gift med Hanne Rosbachs Søster Rachel
Zippora, blev Stamfader til en stor og udbredt Slægt Melchior.^3)
Akiba og Hanne Jacobsen efterlod sig, saavidt vides, 5 Børn^)

deriblandt Sønnen Nathan, (se No.12)

11) Nathan Carsten (Gerson) Rosbach.
Nathan Rosbach var født i Rosbach ved Frankfurt am Main og

fik kongeligt Lejdebrev den 9-April 1734 og Borgerskab som Jøde

den 18.April 1735. Han ernærede sig ved Handel og døde ca. 1758.
Hans Hustru Deiche, som han havde indgaaet Ægteskab med i Køben
havn i Aaret 1738, overlevede ham i 42 Aar og døde først den 5.

December 1800. Den 22.Marts 1760 opnaar "Jødinde Deiche afgangne
Nathan Rusbachs Efterleverske" Lejdebrev for sin tilkommende
Svigersøn Moses Marcus Melchior (se under No.10). Foruden de to
nævnte Døtre, Rachel Zippora gift med Moses Melchior og Hanne
gift med Akiba Jacobsen, havde Nathan og Deiche Rosbach en Søn
Carsten (Gerson) Nathan Rosbach, der fungerede som Rabbinats
assessor ved den jødiske Domstol i København, og som døde den
2.Juni 1797.
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12) Nathan Jacobsen.

Nathan Jacobsen eller Nathan Hamburger, som han ogsaa kaldtes,
var født i København ca. 1761 og ernærede sig som Handelsmand.
Han blev den 2.Juni 1783 gift med Breine (ogsaa kaldet Birthe
eller Boline) Wulf. Hun var født i Moisling ca. 1754 og havde

været gift en Gang før. Hun havde den Sorg at blive Enke efter kun
4 Aars Ægteskab, idet Nathan Jacobsen døde blot 26 Aar gammel i
15)
December 1787. Han efterlod sig tre smaa Døtre
hvoraf den

ældste var 3 Aar. Den mellemste Hindche eller Henriette, som hun
senere kaldtes, blev gift med Hartvig Abrahamson Gedalia (se No.
9). Ved sin tidlige Død var Nathan Jacobsen allerede en velsitueret
Mand, idet han udover et større Indbo ogsaa efterlod sig en Kapital
paa 1054 Rdl. 35 Mark 3/4 sk. ifølge den jødiske Skifterets nøjag

tige Opgørelse. Hans Enke overlevede ham i 46 Aar og døde næsten
80 Aar gammel den 24.Oktober 1833«

13) Wulf Salomon.

Wulf Salomon var en Søn af Salomon 'Wulf eller Salomon Wandsbeck (se No.14) og var først bosat i Moisling, hvorfor han ogsaa

gik under Navnet Wulf Moisling. Han døde i København 1775 som en
fattig Mand og havde, saavidt vides, 4 Børn: Datteren Breine, som

var gift med Nathan Jacobsen (se No.12), og de to allerede nævnte

Sønner Marcus Wulf og Abraham Wulf (se under No.9) samt en Datter
Cecilie, som blev gift med Klesselotterikollektør Joseph Isac
Unna.16)

14) Salomon Wulf.
Salomon Wulf eller Salomon Wandsbeck, som han ogsaa kaldtes,

var en anset og velhavende Forretningsmand, der i flere Asr var
Forstander for Menigheden i Wandsbeck.

I 1739 ansøger han om Ændring af en Bestemmelse, ifølge
hvilken Valget af Forstandere for Menigheden i Wandsbeck skulde
finde Sted i selve Byen, til Trods for at de fleste stemmeberet
tigede Medlemmer boede i Hamburg. I 1749 findes Salomon 'Wulfs
Underskrift paa en Overenskomst mellem Menighederne i Hamburg,
Altona og -Wandsbeck. Denne Overenskomst, der bestemmer de Ret
ningslinier, efter hvilke en Domstol skal sammensættes, lyder
saaledesj
"In der Zusammenkunft der 3 Gemeinde als am Montag den 28sten
im Monat Tamus 509 k.Z. ist beschlossen worden, was Rechts
Sachen anbetreffen, wann jemand von der Altonaer Gemeinde an
einen von der Hamburger Gemeinde eine Gerichtsforderung hat,
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so kann jede Partie ein Rechts-Gelährter unter seine Ge
meinde nehmen, der 3te muss ein Wandesbecker Gemein Rechtsgelährter seyn, u» wann ein Hamburger an einen von der Wandesbecker Gemeinde eine Forderung hat, muss der 3te Rechtsgelährte ein von der Altonaer Gemeinde seyn, wie auch ein von
Altonaer Gemeinde an einen 7/andsbecker muss der Tertie von
der Hamburger Gemeinde seyn, wir haben das rein verabredet,
so diese Parthien sich mit den Tertie Perschohn vergleichen
können«; die haben ihren Willen, wen sie als Tertie wählen
wollen in sofern nicht sollen 2 Rechtsgelährte in Loos u.
von der 3ten Gemeinde wie oben bescheid, erwählen, u. wie
die 3 Gelahrte es sprechen, sey es beschlossen, dieses oben
bemeldtes ist auf 3 Mt. geschlossen worden mit aller Bekräf
tigung, desfalls wir uns unterschreiben,

Gottsch.Levi.
Sa1.Wulf.

Jac,Meyer Mt. Aeltester
Mos.Aron.
Dan.Wallach. Levin Samson Hertz
Amsel Openheim.
Jao.Levin Lazarus.
Sim.Levi.
Sal.Wallich."

Salomon Wulf, der drev.omfattende Forretninger, havde ogsaa en
Overgang Ret til at fremstille Mønter. I 1736 blev han sammen med
sin Svigersøn og Tjener arresteret paa Markedet i Kiel og anklaget
for at have leveret undervægtige Mønter. Han blev senere løsladt, da

Beskyldningerne viste sig grundløse. Paa det Kongelige Bibliothek

findes et hebraisk Manuskript, hvori der berettes om Processen.
Rabbiner M,Grunwald har i Altona fundet et Haandskrift, der
bærer Titlen Sefer Chasde 'Adonaj og er dateret: "Dise Statt Kihei
is das Anno 1736". Det er skrevet med hebraiske Bogstaver paa det
Sprog, som anvendtes af Datidens tyske Jøder, og som kendes fra
Glückei von Hamelns tidligere omtalte Memoirer (se under No.5 Isac

Jacob), og det beretter om Sslomon 7<ulfs Lidelseshistorie og om
Retfærdighedens Sejr over alle Intriger. Som Forfatter angives
Jakob ben Reuben jz’u (bet. Herren være hans Klippe og Frelser)

diroaau b'k'k Altona bischnas 5496 (bosat i Altona 1736). Skriftet
er affattet som en Rimkrønike og angiver selv at være en "Familien-

megilla". Der er vedføjet to hebraiske Akrostikon Hymner, der for
den første Hymnes Vedkommende viser Navnet "Wolf bar Schelomoh
Salman jz’u" og for den andens "Ani (jeg) Jakob Binjamin b. Salman

h’n (7)". Wolf bar Schelomoh Salman er sikkert identisk med Salonon
Wolfs Søn Wulf Salomon (se under K0.I3), og Jakob Binjamin b.
Salman er muligvis en anden af hans Sønner.
Det er ikke muligt her at aftrykke hele Rimkrøniken, der er

et interessant kulturhistorisk Dokument, men udover et kort Refe
rat af Handlingen skal et Par Citater give et Indtryk af Fremstillingsmaaden og Digtets Form.
Det begynder:
Ich wil derzelen
weil in mir is mein Selen,
das grouse Nes (Under), was is geschehen in mein Zeit
vun den almechtigen Got. Ein grouse Gnad hat er oufgespreit,
zu weisen vor Augen aie Beschaffenheit
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sein grouse Gnad un Barmherzigkeit.
Un sein forchzumer Wilen tut er stes for sein Gedachten,
un die Reschoim (Skurkene) tut er verachten,
un wen gleich die Jisroel sein nit in ir Lender,
tut Got sie doch erlesen vun Ilenden ihre Fenger und Fe(i)nder,
als vun dise Erzelung is zu ersehen.
Un zu unser Zeiten is geschehen,
das Hsch'j b'h uv'sch (Gud) hat sein Gnad sein Knecht erwisen,
un ihme vun sein Gefenknis tuhn erlesen
un erretet mit liovoud (Ære) vun die Feind ir Hend,
un in sein Stat sein komen in Heten in Bend
die selbe, die ihme sein nachgestanden un haben aufgespreit ein Nez for dieselben un ein Grub haben sie sich angebreit.
Derefter berettes, at Salomon ’«ulf har laant en vis Person
ved Navn Lusak 500 Daler. Lusak forsøger at komme ud af Gælden ved
at beskylde Salomon Wulf for at have beskaaret Mønterne, og han har

derfor sat sig i Forbindelse med Hertugens Kammertjener og foranle
diget, at Salomon Wulf sammen med sin Svigersøn Mordochai og Tjener

Laser bliver arresterede, da de om Vinteren i Aaret 1736 besøger
Markedet i Kiel (Kieler Umschlag). Arrestationen skildres saaledes;

Am Donerstag, den seksten Schewat
tz'u le prat (1736)
unvermuten bei der Nacht,
da p'uk' (Herr Forstander) Salman ben Wulf jz'u (Herren være
hans Klippe og Frelser) sich niks Bes hat gedacht,
kamen die Schautrim (Embedsmandene) un Rekm (Soldaterne)
vun Kihl
un sagten: "Hir helft kein Reden vil,
p'uk' Salman und sein Eidern R'Mordechaj un Laser müsen mitgehn,
auf Ordre den Dukes (Hertug) jr'h (maatte hans Berømmelse
stadig vedvare)
sie solen nit lengsten stehn."
Man sezt besunder jedweder in ein Tefisoh (Fængsel) alein,
und keiner sol bei sie komen arein ...
Salomon Wulfs Penge bliver beslaglagt, og Processen begynder.
Vidnerne Seligman Kohen og Abraham b. Meir siger god for ham, og

Senatet i Hamburg giver ham det bedste Vidnesbyrd og udsteder en
Arrestordre mod Lusak.

Imidlertid melder der sig nu tre Personer,

som vidner mod Salomon Wulf. Det er Jacob og Mordochaj samt en

døbt Jøde, som er blevet bestukket af Lusak og Jacob. Ved at love
at løslade Salomon Wulfs Tjener Laser lykkes det at overtale denne
til ogsaa at vidne mod sin Herre. Efter at Laser imidlertid er

vendt tilbage til Hamburg, tilstaar han at have vidnet falsk, og

Jacob og hans Søn bliver derfor arresterede, medens Mordochajs
Søn indrømmer, at Faderens Udsagn var opdigtet. Sagen gaar nu til

Kejseren, som fordrer Salomon Wulfs øjeblikkelige Løsladelse, men
først da Kongen af Danmark tager Affære, slipper han ud af Fængslet.

Rimkrønikens Forfatter er ogsaa imponeret over alle de høje
Herrer, der blander sig i Sagen, og skriver:
Doch steht nit zu glauben mamesch (virkeligt), was bei die
Sach hat sich tuhn figen
mencher hat auf p'u’k' Salman tuhn ligen,
un der almechtiger Got hat ihme lasen ibersigen,
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als ir wert vernemen un wert haben ein Vergnigen,
das sein Feind sich haben musen Schemen
und haben ein besen Sof (Ende) tuen innemen.
Un ihme hat H'sch (Gud) mit Kovaud (Ære) un Revansche
geholfen wider,
un sein vor ihme gefalen seine Feind zu seine Fisen nider.
Gelobt is Got heit un ale Zeit,
der da hat geschikt ein Hilf zu dise Leit.
Und ihme hat Hsch'j chen wo-chese d gegeben, (har Gud givet
Gunst og Naade)
das sein Übe Leit haben far ihme tun streben
un bei grouse Sroraus (Herskaber) Hilf gehabt, das sie sein
gangen zu Handen,
das, weil die Welt is gestanden,
is nit gewesen vorhanden,
als um ein Jehudi (Jøde) das sich der Kesar (Kejser) un
Melech (Konge) jr'h und sonsten grouse Sroraus ser
die sich selchef haben gelegen sein, als wen es for ein
First wer.
Das mus doch vun Got sein,
zu weisen aie das gemein,
wem Er b'h b'sch (lovet være Han og lovet være Hans Favn)
helfen wil,
mus ein Mensch schweigen stil,
und kegen sein Wilen hat keiner kein Macht sich unterstehn,
derwider zu wandeln oder derwider zu gehn.

Ved et senere Besøg i Altona blev ogsaa Lusak fængslet, og
Mordochaj endte i Gabestokken. Beretningen herom lyder saaledes:
Sobald er (Lusak) in Altona kam,
der Schauter un die Ba'ale Milchomaus (Embedsmanden og Solda
terne) ihme aus die Kutsch nam,
wie auch zwei Heren die Befehl von unsern gnedigen Kenig ihme
antdeken,
must er tofus (fanget) gehn un war sich grausim erschrecken
und vor Rauges (Vrede) wolt er sich schir verreken.
Rauges geltet niks, er must in die Tefisoh (Fængsel) streken,
un war anbefolen, es soi keiner unterstehn,
in die Tefisoh zu ihme zu gehn.
Er soi so lang sizen auf weiter Bescheid und Absicht,
wie mit p'u k Salman lauft das Gericht.....
f> • • J

Wie der Dukes (Hertug) selche scharf Befehl von den Kesar
(Kejser) unt von den Melech (Konge) jr'h bekam,
so fangt sich an die Derlesung von p'u k' Salman,
das man ihm aus die Tefisoh nam.
Und vor sein Augen bindet man den orur (forbandede) Mordeohaj
an den Kak (Gabestok)
als so einem gebihrt anzutuhn Plag.
Man ziht ihme aus sein Kleider
un man wurft ihme mit Stein un Schleider.
Er verschwor die ganze Medinoh (Provins) Holstein,
das kol j'me chajow (alle hans Levedage) sol nit tohren
(maatte) komen sein Gebein.
Og den fromme Digter slutter:

Un dise Erz-elung sol sein zu Sikoraun (Minde) angebreid,
zu loben Got heit
un ale Zeit,
er un sein Samen,
Darauf welen mir sagen:
Boruch Adonaj leaulom Omen weomen. (Lovet være Gud i al
Evighed, Amen, Amen).
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Denne Beretning, der sikkert er stærkt farvet af Digterens Fan

tasi og Sympati, har dog visse historiske Holdepunkter, idet det er
muligt at identificere nogle af de omtalte Personer, Salomon Wulfs
Svigersøn Mordochai, som ogsaa omtales i det hebraiske Manuskript,
der findes paa det Kgl. Bibliotek her i København, er ganske af
gjort Marcus eller Mordochai Melchior, som var gift med Salomon

Wulfs Datter, og som ogsaa var Fader til Moses Melchior (se under

No >10 Akiba Jacobsen og No.11 Nathan Carsten Rosbach). Vidnet Se
ligman Kohen, dei* i Digtet betegnes som Menighedens Overhoved, er
den kendte Menighedsforstander Seligman Berend Salomon Cohen, der
var en af de rigeste Jøder i Hamburg.

Ifølge Arkiverne i Hamburg kan den Jacob, som Lusak overtaler
til at vidne falsk, være identisk med en Person ved Navn Jacob

Isaac, som sammen mec: sin Søn Nathan Jacob bliver udstødt af Me
nigheden i 1730 og derefter hævner sig ved overfor øvrigheden at
rejse Anklage mod flere af Menighedens Medlemmer for at have beskaaret Mønterne.

Udover Jacob og hans

Søn nævner Digtet endnu en Denunciant

Mordochai, og i den virkelige Proces mod Jacob Isaac og Nathan
Jacob forekommer ogsaa en Medskyldig, som her hedder Marx Jochen.
Det er muligvis ham, der i Digtet kaldes Mordochai.

Salomon 'Juif var gift med Hindche Sara Hildesheim, der døde

1755. Han døde selv den 11.Oktober 1765. Begge Ægtefæller ligger
begravet paa den gamle jødiske Kirkegaard ved Königstrasse i Altona.

Af deres Børn kendes den allerede omtalte Datter, der blev gift
med Marcus Melchior^?), og sønnen Wulf Salomon (se N0.I3) samt en
Datter Ester, der blev gift med Legatstifteren Raphael Ascher Unna

og døde barnløs den 5.Juni 1804 i København. Hun oprettede et Te

stamente den 23.-Januar 1804. Dette Testamente er aftrykt i ”Minde-'
skrift i Anl. af Anordningen af 29.Marts 1814" og nævner endnu tre
Børn af Salomon Wulf, neirlig Sønnerne Jechiel og Samson samt en
Datter gift med "Herr Mandele fra Zelle". Det er dog ikke lykkedes

at skaffe yderligere Oplysninger om deres Skæbne. Som allerede om
talt er det endvidere muligt, at den i Akrostikon Hymnen nævnte
Jakob Binjamin ogsaa er en Søn af Salomon Wulf.18
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15) Samson Loses Hildesheim.
Samson Moses Hildesheim var Salomon Juifs Svigerfader. Han
var gift med Gitte, en Datter af Jechiel. Hun døde i 1747 næsten
løo Aar gammel. Samson ?. oses Hildesheim levede i Hamburg og indtog
en fremtrædende Stilling i Menigheden. Han døde i 1751 og ligger
begravet paa Kirkegaarden i Ottensen.
Ifølge Indskriften paa hans Gravsten var han Schtadlan, hvil
ket vil sige, at han repræsenterede Jøderne udadtil og var deres
Fortaler og Forsvarer overfor Regeringen og Mvndighederne. Endvi
dere meddeles, at han er Søn af Jesaja Baphtali Hertz Hildesheim,
og at han døde den 25. Adar 5496 (1751).
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Noter og Henvisninger.

1) Beviset for at Ephraim Magnus Ruben er Søn af den i 1726 ind
vandrede Magnus Ruben er drøftet med Bibliotekar Josef Fischer,
der ogsaa mener, at det under de foreliggende Omstændigheder
maa anses for fyldestgørende.
2) Eet drejede sig om en Injurieproces. Sara Ruben skulde giftes
med Tobaksspindei1 Salomon Salomonsen, der var Enkemand. Salomon
Salomonsens Søn David og Svigersønnerne Beyfus og Trier søgte at
forhindre Ægteskabet ved at rette ærerørige Beskyldninger mod
Sara Ruben- Ved at paastaa overfor Overrabbiner Hirsch levy at
Sara Ruben havde staaet i intimt Forhold til en af Salomon Salomonsens Sønner, ønskede de at faa Overrabbineren til at nægte
at foretage Vielsen, da et Ægteskab under disse Omstændigheder
vilde være forbudt ifølge jødisk Lov. For at værne sin Søsters
Ære lagde Ephraim Magnus Ruben Sag an mod Beyfus og Trier samt
Overrabbineren. Processen blev dog en Skuffelse for Ruben, idet
Beyfus og Trier blev frikendt, da Sagen var Retten uvedkommende.
Endelig havde man undladt at indstævne Ophavsmanden for de fal
ske Rygter David Salomonsen. Overrabbiner Hirsch Levy blev fri
kendt, !,da det allermindst kan siges, at Rabbiner Hertzel Levi
i noget haver forset sig, hvorfor han enten burde tiltales eller
lide", og Ruben maatte derfor betale Overrabbineren Sagens Om
kostninger med 20 Rdl. Overrabbiner Hirsch Levy maa dog være
blevet overbevist om, at Rygterne var grundløse, for Brylluppet
mellem Sara Ruben og Salomon Salomonsen fandt alligevel Sted i
November 1760.
3) Der har boet Jøder i Ottensen siden 1584, og den derværende jø
diske Kirkegaard blev indviet 1614.

4) Philip Wallich, hvis Fader hed Moses Wallich, var født i Worms
og indvandrede før 1723-- Han fik Lejdebrev den 9.Oktober 1731
og døde 95 Aar gammel den 17.Marts 1789.
5) Levin Salomon var født i Amsterdam og indvandrede 1720. Da et
Reskript af 6.Januar 1725 forbød Jøderne at holde kristne Tje
nestefolk, indsendte Jøderne den 16.Januar s.A. en Ansøgning om
Ophævelse af dette Forbud. Blandt Underskriverne paa denne An
søgning findes ogsaa Levin Salomon. Ansøgningen bevirkede, at
en Raadstueplakat af 26.Marts 1725 bestemte, at Jøderne kun
maatte holde kristne Tjenestefolk, der for Kvindernes Vedkom
mende var over 50 Aar og for Mændenes over 30. Jøderne maa dog
"ej understaa sig nogen af de i deres Tjeneste værende kristne
Domestikker til deres jødiske Tro at forlede eller dem i deres
kirkegang og Gudsfrygt at forhindre, ikke heller fordriste sig,
de kristne Tjenestefolk til anden Gerning paa Sabbater og Fest
dage end de andre Dage at tvinge eller dem i Ceremonier at
tjene, men de skal langt mere være forpligtede paa deres For
soningsfest og naar de holde deres Paaske, at give de kristne
Tjenestefolk Kostpenge, paa det de ej enten skal faste eller
holdes fra Surbrød eller øl."

6) I Østfriesland gjaldt "Minhag" (Ritus) "Aschkenas" (tysk) og
i Hamburg "Minhag Polen", som anvendes den Dag i Dag i Syna
gogen i København.
7) Efterkommerne efter Sara og Ephraim Magnus Rubens Søn Købmand
og Vinhandler Magnus Ephraim Ruben (kaldet Man Helsingør) fin
des opført i Josef Fischer: Slægten Salomonsen (Nyborg) Side
102. Se endvidere Josef Fischer; Stamtavlen Eichel og Michael
Hartvig: Levin Marcus Hartvigs Efterkommere Side 54«
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8) Efterkommere efter Salomon Isacs Søn, Hosekræmmer Joel Salomon,
findes opført i Josef Fischer: Slægten Levin-Fridericia Side 27
(se endvidere Fischer: Slægten Salomonsen Side 128).
9) Efterkommere efter Sophie og Jacob Amsel Meyers Søn, Konditor
Ludvig Jacob Meyer, findes opført i Josef Fischer: Slægten
Salomonsen (Nyborg) Side 102.
10) Efterkommere efter Frederikke og Levin Hirschs Søn, købmand
Meyer Hirsch, findes opført i Josef Fischer: Slægten Salomon
sen (Nyborg) Side 105. Se endvidere Josef Fischer: Slægten Ei
chel og Michael Hartvig: Levin Marcus Hartvigs Efterkommere
Side 54. Frederikke og Levin Hirschs Søn, Vekselerer Hermann
Hirsch, døde barnløs (se Josef Fischer: Slægten Salomonsen
(Nyborg) Side 1).

11) Efterkommere af Bella og Moses Jacob Lazarus's Døtre, Rosa,
Frederikke og Sara, se Josef Fischer: Stamtavlen Melchior
Side 77 og 79 o.f.

12) Golda og Kathan Juda Jacobsen var barnløse. Se Josef Fischer:
Stamtavlen Melchior Side 26.
13) Opført i Josef Fischer: Stamtavlen Melchior.
14) Efterkommere efter Hanne og Akiba Jacobsens Datter Pessche eller
Pauline (g.m. Marcus Moses Melchior) findes opført i Josef
Fischer: Stamtavlen Melchior Side 24 o.f. Efterkommere efter
Hanne og Akiba Jacobsens Søn, Kollektør Juda Jacobsen, findes
opført i Josef Fischer: Stamtavlen Melchior Side 25 o.f.

15) Boline og Nathan Jacobsens Datter Hanne blev gift med Grosserer
Jacob Aron Eibeschütz og Datteren Ester med Kasserer Joseph
Abraham Bendixen.
16) Cecilie og Joseph Isac Unnas Efterkommere findes opført i Josef
Fischer: Stamtavlen Melchior Side 96 o.f.
17) Se Josef Fischer: Stamtavlen Melchior Side 23.
18) Det er ogsaa sandsynligt, at Jakob Binjamin b. Salman faktisk
er den samme Person som Wulf Salomon (se Nr.13) eller Wolf bar
Schelomoh Salmen. Hed nemlig en Jøde paa den Tid Benjamin, kald
tes han ogsaa Wolf, fordi der i Skriften staar: "Binjamin - en
Ulv, der sønderriver; om Morgenen fortærer han Rov, og om Af
tenen uddeler han Bytte." (Første Mosebog Kap. 49-27). (I Lig
hed hermed anvendtes ogsaa Navnene Nafthali og Hirsch - "Nafthali er en fritløbende Hind ..." (1.Mosebog Kap.49-21) - samt
Juda og Löw (Löb) i Flæng - "En ung Løve er Juda ..." (l.Mosebog kap. 49-9)). Hvis Jakob Binjamin b. Salman er den samme som
Wulf Salomon, saa maa Navnet Jakob sikkert være tillagt ham
under en alvorlig Sygdom for at afværge Dødsfare - en Skik som
Jøderne den Gang anvendte. Tankegangen bag denne Navngivnings
ceremoni maa opfattes saaledes: Mente man det forudbestemt, at
f.Eks. Wulf skulde dø af sin Sygdom, saa gav man ham et nyt
Navn og kaldte ham som i dette Tilfælde Jakob Wulf. Dermed var
den Wulf, hvem Forudbestemmelsen gjaldt, forsvundet, og man
haabede, at det skulde lykkes ham scm Jakob Wulf at undgaa
Faren.
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Litteratur- og Kildehenvisninger

Utrykte Kilder;

RIGSA RELIVE'?; Folketællingslisterne for 1787, 1801 & 1834 - Div.
Skattemandtal - Sjællandske Registre - 2.Dep.Brevbøger - Privile
gien und Ccncessionen.
LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND; Mos.Ministerialbøger - Mos.Deklarationsprotokol - Politiets Indberetninger ang. Jøder 4 Pk. - Skifterne
efter Abraham Gedalia, Boline Jacobsen f. 7;ulff, Conradine eller
Caroline Wulf f, Unna, Joseph Marcus Wulff, Hartvig Abrahamson
Gedalia og Henriette Gedalia f. Jacobsen.
RAADSTUEARKIVET: Borgerskabsprotokoller - Kopulationsprotokoller Magistratsprotokol 1838 ang. Navneforandring f. Levin Wulf,
OVERFORMYNDERIETS ARKIV« Testamenteog Bilag i Sagen ang. J.M.Wulfs
Legat.
MOSAISK TROSSAMFUNDS ARKIV; Skifteretsprotokol ang. Skiftet efter
Nathan Jacobsen eller Nathan Hamburger - Begravelsesprotokollen.
Josef Fischer: Ephraim Magnus Ruben og hans Efterkommere (Manu
skript ).
Trykte Kilder:
Benj.Balslev: De Danske Jøders Historie, Kbhv. 1932 - S.Carlebach:
Geschichte der Juden in Lübeck und Moisling (sari. S.11-12 og S.
26-30). - A.D.Cohen: De mosaiske Troesbekjenderes Stilling i Dan
mark forhen og nu, Odense 1837 (særl. Kap. Præsterne). - Svend Dahl
& P.Engelstofti Dansk biografisk Haandleksikon I-III (Art. B.Ruben,
I.H.Ruben & G.A.Gedalia). - E.Duckesz: Zur Geschichte und Genealogie
der ersten Familien der hochdeutschen Israeliten-Gemeinden in Ham
burg-Altona, Hamb. 1915 (ang. Ottensen). - Josef Fischer & Julius
Salomon: Mindeskrift i Anledning af Hundredeaarsdagen for Anordnin
gen af 29.Marts 1814. Med en Samling Arkivalia, Kbhv. 1914 (særl. om
Magnus Ruben, Familien Meyer Levin. Familien Isac Jacob Moisling og
Isac Jacobs Testamente (S.190 o.f.), Akiba Jacobsen, Forlovelses
kontrakten mellem Jacob Amsel Meyer og Sophie Meyer (S.178 o.f.),
Indskriften paa Gedalia Levins Gravsyen (S.153) og Ester Unna f.
Salomons Testamente (S.185 o.f.)). - Josef Fischer: Tillæg til
Arkivalia XIX i Mindeskrift i Anledning af Hundredeaarsdagen for
Anordningen af 29.Marts 1814, Kbhv. 1928 (særl. om Gedalia Levin
og Hendel Jacob Ruben). - Josef Fischer: Meir Goldschmidts Stamfædre, i Tidsskr. f . jød .Hist .& Litt. Bd.II ang. Meyer Levin (S.50
o,f9). - Josef Fischer: Joel Levin Nathansons Optegnelser om Fami
lien Hausen m.m., i Tidsskr.f.jød.Hist.à Litt. Bd.I (særl. om Fami
lien Wulf Salomon (S.121 No.l) og Akiba Jacobsen (S.177 No.3)). Josef Fischer: Isac Noa Mannheimer som Kateket ved Menigheden
(1816-1823) i Jødisk Familieblad
Okt., Nov. à Dec, 1932. Josef Fischer; Stamtavlen Eichel, Kbhv. 1904 (se under Noter &
Henv,). - Josef Fischer: Stamtavlen Melchior udarb. af Albert
Heckscher, Kbhv. 1920 (særl. om Salomon Wulf, se endv. under
Noter & Henv.). - Josef Fischer: J.C.E.Michaelsen og Hustrus
Forfædre, Kbhv.- 1913 (særl, om Aron Jacobsen S.10 No.3). - Josef
Fischer: Slægten Salomonsen (Nyborg), Kbhv. 1927 (særl.. om Sara
Ruben S.XI1I, se endv. u. Noter & Henv.). - Josef Fischer: Slægten
Levin-Fridericia , Kbhv. 1916 (se u. Noter & Henv.). - Josef Fischer;
Simon Isac Kalkar og hans Slægt, Kbhv. 1917 (særl, om Hendel Jacob
Ruben (S.9 o.f.) se Forordet) - - Max Freudenthal: Leipziger Mess
gäste, Die jüd. Besucher d. Leipziger Messen in den Jahren 1675 bis
1764, Frankfurt a.M. 1928 (ang. Magnus Ruben S,150). - M.Galschiøt:
Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede-, Kbhv. 1921 (om
Jøderne S.163 o.f,). - M.Goldschmidt: Livs-Erindringer og Resultater,
i Udv,Skrifter v. Julius Salomon Bd.VI (S.36 og om Rabbi Schachno
S.85 o,f„), - M,Grunwald: Portugiesengräber auf deutscher Erde,
Beiträge zur Kultur- und Kunstgeschichte, Hamb. 1902 (ang. Moses
Wessely S. 32, 34, 126, 135 à 141). - M.Grunwald: Hamburgs deutsche
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Juden bis zur Auflösung der Dreigemeinden 1811, Hamb» 1904 (særl.
om Salomon Wulf (S.27 & 52 o,f.) Gravskrift (S.3O7 No ..4478), Grav
skrifter Familien Eschwege (S.244 No >847-852), Gravskrift Hindche
Sara Salomon f. Hildesheim (S.293 No.3773), Gravskrift Samson Moses
Hildesheim (S-322 No.2941 og S.33O No.XXII), - M.Grunwald: Ein Ham
burger Kipper- und Wipperprozess aus dem Jahre 1736, (Besonderer
Abdruck aus d.- Mitteilungen d.Ver,f«Hamb.Gesch. Band VIII Heft I
No.12), (ang. Salomon Wulf). - M.Grunwald: Aus dem Hamburger
Staatsarchiv. Beiträge zur Gesch. d. Juden in Prag, Wien und Ham
burg, Berlin 1902 (ang. Salomon Wulfs Proces S.16 o,f.). - Abraham
Gedalia: Heilige Rede etc., Kbhv. 1789. - Abraham Gedalia: Exege
tische Gelegenheitsrede etc., Kbhv. 1794. - Michael Hartvig; Levin
Marcus Hartvigs Efterkommere, Kbhv. 1928 (se under Noter à. Henv>).
Heppner à Herzberg: Aus Vergangenheit und Gegenwart d. Juden und
d. jüd.. Gemeinden in dem Posener Lande, 1904-1929 (særl. om Gnesen
(Hæfte 11 So4O5) og Inowratzlow eller Hohensalza (Hæfte 11, 12 & 13
S.429 0<f.) og ang. Gedalia Salomonsohns Familie (Hæfte 13 S.483
o.f,), - H.L.Hirsch: Traditioner fra Fortiden, Fredericia 1897,
(ang. Gedalia Levin og Abraham Gedalia (indeholder anekdotisk Stof
uden egentlig historisk Værdi). - Historiske Meddelelser om Køben
havn, Bd. II, Strejflys over Københavnske Tilstande omkring 1820:
Af Købmand S.Jacobs Optegnelsesbog, og Bd.VI, Kattinge Søer og Værk
(ang, Isac Jacob og hans Sønner). - Kaufmann & Freudenthal: Bie
Familie Gomperz, Frankfurt a.Main 1907. - M.Kayserling: Jødernes
Historie, heri Jødernes Forhold i det danske Monarki af M.A.Levy
(ang. Abraham Gedalia S.288). - Kjøbenhavnske lærde Efterretninger
for Aaret 1794 (ang. Abraham Gedalia Hæfte 49 af 13.Dec.)» - Kritik
og Antikritik No.24 d. 2.Juni 1789 (ang. Abraham Gedalia). - Axel
Linvald: Af Jødernes Frigørelseshistorie, i Tidsskr.f,jød.Hist. &
Litt. Bd.III (ang. Ephraim Magnus Ruben S.365 o.f.). - Ole Lund:
Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830 udg. v, Oscar Geismar, Kbhv.
1900 (ang., Jødefejden i Helsingør S.54 o.f.), se ogsaa Tidsskr.
Museum f. 1892, Ole Lund: Gamle Dage i Helsingør 1800-1830. - Die
freie u. Hansestadt Lübeck, herausg. v. e. Ausschüsse d. geogr.
Ges. i Lüb., Lübeck 1890 (ang. Jøderne i Moisling). - Lærebog i
Religionen for Ungdommen af den mosaiske Trosbekendelse, Kbhv.
1813. - Minerva, Et Maanedsskrivt, Kbhv. 1796 (heri G. Euchels
Artikel). - Ehrencron-Müller: Forfatterleksikon omfattende Dan
mark, Norge og Island indtil 1814, I-XII, Kbhv. 1924-35 (heri Art.
om Abraham Gedalia. Ehrencron-Müller angiver, at Overlærer ved
Drengeskolen Gedalia Moses var en Broder til Abraham Gedalia.
Dette er ikke rigtigt. Gedalia Moses var født i Obersitzko (Posen)
1753 som Søn af Rabbiner Moses ben David og var ikke i Slægt med
Abraham Gedalia). - M.L.Nathanson: Historisk Fremstilling af Jø
dernes Forhold og Stilling i Danmark, navnlig Kjøbenhavn, Kbhv.
1860 (særl. om Gedalia Levin S.38 og Abraham Gedalia S.112). 0.Niels en: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse Bd.VI (ang. Jø
derne (S 96 o.f.) og særl. om Striden mellem Meyer Goldschmidt og
Meyer Levins Familie samt om Joseph Meyer Levin (S. 102-106, 108109 og 113).. - Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Tirsdagen den 31.
Augusti I8I3 (heri Nekrolog over Ephraim Magnus Ruben). - Melchior«
Familieminder, Kbhv. 1915. - Lauritz Pedersen: Helsingør i Sund
toldstiden 1426-1857 Bd.II (ang. Jøderne S.364 o.f. Heri findes
Portrætter af Ephraim Magnus Ruben og Sara f. Moses samt af deres
Søn Magnus Ephraim Ruben, kaldet Man Helsingør, og dennes Hustru
Hanne f. Salomonsen (S.365). Teksten under Portrætterne er dog
fejlagtig, da de anførte Aarstal ikke stemmer. Det er saaledes
urigtigt, naar det nævnes, at Synagogen i Helsingør i 1771 har
tilhørt en ældre Ephraim Magnus Ruben. Der har ikke eksisteret no
gen anden Ephraim Magnus Ruben i Helsingør end den portrætterede,
og det er ogsaa ham, der grundlagde Synagogen. Han fødtes, som
nævnt, ca. 1731 og var bosat i Helsingør til 1801). - Julius Salo
mon: Moisling og "Moislingerne", i Tidsskr.f .jød.Hist.& Litt. Bd.I.
H ,'Veitemeyer: Lidt om Jødeomvendelser i København navnlig i det 18.
Aarhundrede, i Tidsskr.f .jød»Hist.& Litt. Bd.I (særlig om Tvangs
gudst jenesterne i 1728 S.345 o.f.). - Johannes Werner: Gedalia og
hans Forfædre. Livs- og Tidssk?.Idringer, Kbhv. 1933* -

