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CARSVFN JANSEN » y/RUM

BENDIX KOPPEL
- barndom o g baggrund, i Bayern
En dag i 1829 eller 183o kom en kunstmaler til Nyborg.

Hvad han hed, vides ikke, men det portræt han malede,
blev bevaret gennem mange generationer og ville have
eksisteret den dag i dag, hvis ikke to unge kriminelle
omkring 199o havde sat ild til en villa i Virum, så det
ærværdige gamle oliemaleri gik op i røg og flammer.

Den tilrejsende maler blev installeret i et af byens
største huse, Kongegaden 12, hvor Isack og Eosine Michel
sen havde deres købmandshandel.

Rosine fandt, at hvis hun skulle have et billede af sin
far, så måtte det være nu. Og så blev den gamle mand

anbragt i en stol med sin elskede pibe i den ene hånd, og

på hovedet fik han den sorte silkekalot, som han altid
gik med indendørs.

Sådan er han kendt af sine efterkommere og derfor altid

blevet husket som en meget gammel mand med store hvide

hårtotter stikkende frem ved begge øren. (1)
Naturligvis må han såvel som alle andre engang have
været ung og rank og have haft mod på livet og lyst til
at rejse ud i verden.

Den Bendix Koppel kan vi aldrig få at se, men vi kan

som nutidens astronomer slutte os til en hel del ved at
observere omgivelserne.
Barndommens dage
Lad os med et rask spring gå tilbage til 17oo-tallene

og geografisk flytte os til en ubetydelig flække dybt
inde i Bayern, så lille at den kun findes på de mest

detaljerede landkort

- Burgkunstadt.

Bendix Koppel,malet
før I830. Billedet
brændte 199o, og
denne optagelse er
alt, hvad der er
tilbage.
Man da fotokunsten
blev opfundet, frem
stilledes der en
daguerreotypi og
nogle sorte fotos,
så alle kunne få
hver sit billede
af slægtens stamfar.

I farten kom fotogra
fen til at spejlvende
kopierne, så Bendix
holder piben i venstre
hånd.

Her er Bendix1 halv
bror Scheyer i sit
fine tøj, antagelig
malet omkring I8I0.

Ben fine gamle ramme
med dekorative guld
bånd foroven er kom
met ubeskadiget gennem
næsten 2oo år og
befinder sig hos efter
kommere i Banmark.
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Byen er ikke blevet mindre, end den var dengang, men
andre byer fik for længe siden vokseværk, og så blev

Burgkunstadt og en række andre hyggelige små samfund

glemt og overset.
Det er måske deres held, for så fik de lov til at

ligge i fred for den moderne trafik.

Derfor kan vi i dag stå på torvets toppede brosten og

nyde synet af de kønne gamle huse og

- først og fremmest

- beundre rådhuset, en pragtfuld bindingsværksbygning,
som allerede var ældgammel, da Bendix var barn.

Mod øst er det tydeligt, at bykernen har været omgivet

af en ringmur. På den udvendige side af muren - i et
lidt lavere liggende terræn - ligger stadig den smalle,
gamle Judengasse.

Drengens nære verden var hjemmet, synagogen, byens gader
og torve. På markerne lige udenfor byen var landarbejdere

travlt beskæftiget, og ad de støvede veje drog kvæg

drivere deres store dyreflokke frem mod c en tral byer ne.
Måske har Bendix Koppel også af og til dristet sig ned
til floden for at indsnuse lugten af tjære, tovværk,

spegesild og alle de fremmedartede varer, der i pramme
blev fragtet frem til byerne langs Roter Main.
Det var hele egnens store hovedfærdselsåre med forbind
else til Main, Rhinen og alle byer og lande deromkring.

Arbejdsfolk på anløbsstederne tumlede med kasser og vare
baller og rullede store, tunge tønder på plads^.
Rejsende ankom og andre tog af sted. Der blev nævnt navne

som Frankfurt og Køln og Trier, og det var altsammen

meget farverigt og spændende for små videbegærlige drenge.
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j__ ■__ ,

-

um

.JImelIx

,.______ :_________ jgircfltoHtata; :j>/ . ;

-

Thuxnauer

u GaLnvira

■..' ? <

Her er en af Tysklands første banestrækninger fra omkring
1845~185o. Det lille tog i forgrunden til venstre har netop
nået Burgkunstadt - et stolt øjeblik, som gav motiv til
dette lille kobberstik (1/1 størrelse).
Moritz Thurnauer, Buchbinder & Galanterie, står som forlægger.

Billedet er i forstørrelse anvendt som dekoration på rådhu
sets væg og på gæstekrus, efter at familien Thurnauer har sendt
en kopi til Burgkunstadt. Tilsvarende billede befinder sig
hos danske efterkommere af Bendix Koppel.

Og så er d'et i kundstadt iøvrigt forsvundet i tidens løb.
Navnet udtales BurgKUNstadt. Byen er nabo til Altenkunstadt
på den modsatte flodbred.

"> d-.i.iic.
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Her var liv og glade dage. Egnen var køn og frodig.

Det var et land med store muligheder. Men for den
jødiske befolkning havde livet sine skyggesider.

Jødernes særstilling
De blev tålt, men elskede var de ikke. Pogromer kunne

opstå af årsager, som jøderne ingen indflydelse havde
på selv, og her kan nævnes et konkret tilfælde fra 1699 *

Myndighederne havde ladet pramme laste med korn til

det fjerne Holland, skønt der netop var stor nød der
på egnen. Det vakte forargelse. Nogen påstod, at det

igen var jøder, som af pure ondskab (!) ville skade
befolkningen, og det var nok til? at det latente had

slog ud i lys lue.

Pøbelen startede en klapjagt på jødiske familier.
Søgte de tilflugt hcås kristne naboer, blev også disse

huse stormede. Alt^hvad man kunne slæbe væk, blev fjer

net. Det var mere, end myndighederne ville tolerere.

Der blev omsider indsat soldater, som håndfast fik gen

oprettet roen og skaffet en del af det stjålne indbo

tilveje. (2).

En isoleret episode, ja - men uhyggelig nok til, at
ofrene havde det i underbevidstheden resten af livet.

En evig plage var de hårde sær-beskatninger, som lokale

borgherrer inddrev med aldrig svigtende nidkærhed. Og der
var kollektive bøder eller afgifter, som det blev pålagt

menigheden at udrede i fællesskab.
De katolske myndigheder viste stor opfindsomhed, når

Burgkunstadt i vore dage, næsten uden nybygninger.
I Obere Stadt med torvet, kirken og rådhuset boede
ingen jøder - de var henvist til den lavereliggende
Judengasse, som nu meget tak^uldt er omdøbt til
Kulmbacher Strasse - den krumme gade i forgrunden.

Synagogen blev nedrevet, og på dette billede er tom
ten endnu ubenyttet, (i). Scheyer Koppels hus: B
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d.et gjaldt om at presse penge ud af jøderne. En .

ydmygende påske—bod skulle erlægges som son—offer
fordi kirken holdt jøderne ansvarlige for Jesus død
I700-I800 år tidligere.
Sådan var de forhold, familien Koppel levede under.

Det er forståeligt, at livet indenfor hjemmets fire
vægge kom til at betyde så meget for de jødiske familier.
Da_Bendix mistede sin mor

Bendix hed oprindelig Pinches, og hans far Jacob blev

også kaldt Koppel, Det er et diminutiv, afledt af Jacob

(cob-bel, lille Jacob). Moderens navn var Rösle.

Og

Bendix havde tre søskende: Seligmann på lo-ll år, Mar
cus på 9 år, Sara 7-8 år - og Bendix var 6 år på det

tidspunkt, hvor Rösle døde.

(3)

Man kan forestille sig deres sorg og savn. Og deres far
har været hjælpeløs uden en hustru ved sin side.
Af profession var han "Kaufmann", men

hwad stod det

for? Havde han et lille lager af metervarer i et værelse
med adgang fra forstuen, som vi kender det fra butikker

herhjemme på den tid - eller tjente han til det daglige
brød ved at vandre rundt i by og på land med en udvalgt

kollektion af stoffer for at falbyde dem ved dørene?
Han kan naturligvis have handlet med andre varer, men

"Schnittwaren" - eller metervarer - var det, jøderne tra
ditionelt beskæftigede sig med.
De har kendt importens kringlede veje og vidst, hvor væve

rierne befandt sig. Meget måtte hentes langvejs fra og
transporteres ad floderne eller ad elendige veje.
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Allerede dengang var Nürnberg et vigtigt forsynings
center, og her kunne også købes det såkaldte Nürnberger
Kram, kendt over hele Europa på den tid.

Det omfattede legetøj ajf træ og blik, fremstillet som
hjemmeindustri i de mange små hjem og organiseret og
videreforhandlet af Bayerns "igangsættere". Også brugs

genstande og flettede kurve var vigtige handelsvarer på
den tid. (ty] •
Hvad Bendix Koppels far end har handlet med, så har det

sikkert krævet al hans tid og energi at skaffe midler til

familiens daglige behov. Og han kunne umuligt samtidig

være hjemme hos sine børn. Jacob har ikke kunnet undvære
en kvinde ved sin side.

Den nye mor
Det blev Maile (Amalie) fra Burgkunstadt, der overtog

den døde hustrus plads. Som man kan forvente, medførte

det snart nye børnefødsler i Jacobs ikke særligt rummål j ga

hus.
1760 kom sønnen«! Meyer til verden, derefter Aron, Zirle,

Scheyer (I767) _ derefter Edel og i 1774 Nathan, i alt
6 børn i andet kuld.

I mellemtiden var de fire af første ægteskab vokset godt
til. Selv om man dengang ikke stillede ret store pladskrav,

så har der nok været lidt trangt indendøre.

Her kommer vi så til myndighedernes regoristiske begræns
ninger af befolkningstilvæksten, som ganske enkelt kan

beskrives med disse ord: Ikke flere jøder!

(5)

Slut med nye bosættelser
Ugifte børn måtte blive boende hjemme. Et af børnene måtte
overtage faderens beskæftigelse

og med tiden arve huset.
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De øvrige havde to à tre muligheder: 1) at gifte aig

ind i en familie, der søgte en ægtefælle til arvingen.
Eller 2) at skaffe så stor en kontant kapital, at den
lokale greve eller biskop ikke kunne modstå fristelsen

til at se gennem fingre med lovens bestemmelser.

(6)

Den tredie mulighed vat at udvandre, hvad naturligvis
kun sønnerne kunne vælge. Det var netop, hvad Marcus

og Bendix gjorde.

Afsked med Bayern
Ad hvilke veje, de nåede Danmark, og om de fulgtes ad,
kan man kun gætte på, men det er mest sandsynligt, at

Hamburg har været brødrenes springbrædt mod Danmark.

Det var vidt bekendt, at Fredericia var en fristad, hvor
enhver kunne søge tilflugt - enten af religiøse grunde
(jøder, hugenotter m.fl.) eller man havde økonomiske

problemer

- hvad der medførte, at fallenter og skyldnere

kunne frigøre sig for deres kreditorer, blot de nåede
indenfor byens beskyttende fæstningsvolde.

Den første tid i_Danmark

Marcus startede en handel i Fredericia, og samtidig el
ler kort efter er også Bendix i Fredericia, ansat som

krambodkarl hos broderen (7 )•
De var sammen, indtil Marcus fandt sig en hustru blandt
Fredericias unge jødinder. Så måtte Bendix videre. Som

vi ved, valgte han Nyborg.

(8)

Det har sikkert spillet ind, at der ad søvejen var let
forbindelse til Hamburg, byen med de store handelshuse

og forbindelserne til Tysklands forsyningsnet.
Bendix blev gift i Hamburg omkring 1785, og hans hustru
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Jette Jonas tilhørte menigheden i denne by. Også det

tyder på, at Bendix har været velkendt i Hamburg (9)«
Der var siden Christian den fjerdes tid mange jødiske
familier i Altona og Hamburg og flere andre steder.

Navneforvirring
Selv om Jette Jonas i registre fra den tid optræder

under andre navne (Birgitte Isacks, Jette Goldschmidt),
så er det den samme hustru i alle årene. På den tid tog

man det ikke så tungt med navne.

Heller ikke i Bayern. Alle Bendix' og Marcus' tilbageblevne
søskende i Burgkunstadt gik over til at bruge efternavnet
Thurnauer i stedet for Koppel. Det skyldtesy at broderen

Scheyer vandt den lokale greves tillid.
Scheyers gyldne tid

Grev Giech på den idylliske lille ridderborg Thurnau
- en af Burgkunstadts nabobyer - betroede Scheyer at

rejse til Leipzig for på hans vegne at indkøbe stoffer og
andre varer, ordne økonomiske mellemværender med mere.

Derfor blev Scheyer, hvis stilling svarer til, hvad vi her

hjemme på Christian den 4des tid kaldte for hofjøde, udsty
ret med et imponerende stort dokument - et rejsepas- med
svulstige trusler mod enhver, der ville forhindre eller for

sinke grevens repræsentant i at udføre sin mission.
Scheyer rejste standsmæssigt med fire heste for sin store
rejsevogn. Der medfulgte tjenere, medhjælpere og så mange

venner, som der var plads til.
Velbevarede minder

Dette rejsepas eksisterer besynderligt nok den dag i dag!
Det befinder sig i USA og tilhører Scheyers efterkommere,
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Wir, Karl Christian Ernst Heinrich regierender Graf von Giech

Herr zu Thurnau und Buchau, des hohen Ordens des heiligen Johannes zu Jerusalem und
königlich Preußisch.— großen rothen Adlers und königlich Bairisch.— Löven Ordens Rittert
Sind gesonnen Unsern Hof- und Schutzjuden Scheyer Koppel aus Burgkundstadt nebst seinem

Diener, in Unsern Verrichtungen und Angelegenheiten auf die Meße nach Leipzig zu schickenj

Es verden daher alle und Jede Civil- und - Militär-Standes , denen dieser Paß gezeigt
verden möchte, und beßonders die herrschaftlich.— Zollbeamte und Mautner, geziemend er

sucht, ermeldten Hof- und - SchutzJuden und dessen Diener sammt bey sich habenden Vaaren

und Effekten aller Orten frey und ungehyndert paß« und repaßiren zu lassen, velches in
dergleichen und andern Fällen hinvieder gebührend recignorirt verden soll.
Urkundlich unter Unsrer eigenhändigen Unterschrift und Yordrückung Unsers gräflichen

Insiegels. So geschehen

Thurnau, den l4.ten April 1808
K. Gf. v. Giech

-17-

Illustration fra bilag til Gymnasium Burgkunstadts års
beretning 1988/89. Originaldokument i USA.
Blandt "Bedeutende: Persönlichkeiten" hedder det, at Scheyer
Koppel Thurnauer var en dygtig købmand, som mellem 1798
og I8I5 regelmæssigt foretog omfangsrige indkøb af Tuche
und Leinwand på Leipziger-messen.
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som nåede at flygte fra nazivældet, inden det var for
sent.

Alt dette er først fornylig blevet kendt. Det skyldes
en ren tilfældighed: En ældre hr Thurnauer kom en dag
på kontoret i snak med en yngre, kvindlig medarbejder,

som fortalte, at hun var født i Tyskland. I Burgkunstadt!
Thurnauer fortalte hende sin historie, og hun skrev hjem

til lærer Wils, som var historisk interesseret. Han knyt
tede forbindelsen til slægten i USA, og det førte tUZ
at Thurnauerne sendte kopier af deres arkivmateriale.

Rejsepasset og familiens oplysninger om stamfaderen
blev gengivet i et hefte, udarbejdet af det lokale gym
nasium. (lo)

Et lille kobberstik af Burgkunstadt fra omkring I850,

trykt og udgivet af en Thurnauer, blev i forstørrelse

anvendt som dekoration på en af rådhusets vægge. Og der
blev fremstillet drikkekrus med samme motiv, tiltænkt
rådhusets gæster.^
Forud for sin Tid

Scheyers sociale opstigning smittede af på hele den

store familie, som blev førende blandt Burgkunstadts

jødiske befolkning.
Menigheden havde en meget høj kultur

- herom fortæller

M.L.Kohn, som i I8I0 besøger Burgkunstadt ( 11) I tids

skriftet Sulamith skildrer han sin forbløffelse over at
denne flække trods sin isolation har en jødisk sygekasse,

en støtteorganisation, der tager sig af syge og gamle,
en understøttelse til unge, der har aftjent deres værne

pligt og skal sættes i gang med et erhverv. Men mest af
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alt imponerer det Kohn, at der findes et bibliotek med

de nyeste bøger, som udlånes gratis. Hvordan denne lille

menighed helt ved eget initiativ og egne midler har
organiseret alt dette, er naturligvis overraskende. Men

mon ikke Scheyer og hans søskende har haft deres andel
deri?
Maleri uden navn
Til Nyborg blev der på den tid sendt et smukt oliemaleri,
som forestiller en gentleman i nydelig påklædning. Det

er gået i arv fra generation til generation, og ingen har i
de sidste mange år haft den fjerneste anelse om den portræt

teredes identitet.

Men nu dæmrer det

- selvfølgelig er det Scheyer i sin

moderigtige hofdragt! Og vender man billedet om, ses
følgende tekst: Nathan Pinxit (latinsk: malet af Nathan).

Og hvem kan så Nathan have været? Formentlig Scheyers yngste
bror, født 1774« Om ham ved man iøvrigt kun, at han blev køb

mand i Hamburg.
Burgkunstadts begravelsesplads

Vel var Burgkunstadt en meget lille by, men for det jødiske

samfund i hele omegnen havde den en ganske særlig betydning.
Det var her, man begravede sine døde.
Gravpladsen ligger pâ Ebnether Berg en kilometer nord for

Burgkunstadt, en grøn bakkeskråning i det åbne landskab, og
der har den ligget i snart 4°o år. Det er den største jødiske
gravplads i Bayern.

Der er øde og forladt, stenene er mosgroede, og i tidens
løb er de sunket længere og længere ned i grønsværen, for

jødiske grave skal henligge urørt til evig tid.

lo

Her blev Bendix' forældre og en del af deres pårørende

begravet. Man har identificeret en del af gravstenene
men langt fra alle. De ældste sten er forvitrede og to
talt ulæselige.
Ingen

- næsten ingen - har krænket gravfreden.

Und

tagelsen indtraf for en halv snes år siden og skyldtes,

at to unge fyre, som alkoholindtagelse havde givet kæmpe
kræfter, ville afprøve deres heltemod ved at vælte så

mange gravsten som muligt.
Det forunderlige er, at i alle de år, nazisterne huserede,

kom ingen på den tanke at omdanne gravmælerne til skærver,
som det skete mange andre steder.
Det fortælles lokalt, at man påvirkede partiet til at ind

se, at disse gravsten var fremstillet af gode "ariske" sten
huggere og netop derfor var beviser på en enestående germansk

håndværkertradition fra de tidligste tider.
Gravpladsen fik lov til at ligge, som da Bendix Koppel og

hans søskende fulgtes med forældrene ud til deres forfadres

grave.
Den sidste Thurnauer i byen
Mange af slægten forlod Tyskland, før nazisterne fra 1932

drog frem med bål og brand, men flere nåede ikke at slippe
ud i tide. De figurerer på en endnu eksisterende liste

over deporterede.
I Burgkunstadt berettes om et blandet ægteskab, som holdt,

skønt nazisterne indædt forsøgte at få ægtemanden til at

lade sig skille fra sin jødiske kone af Thurnauer-familien.
Ægteparret hemviste til, at Hitler havde gjort en undtagelse
for jøder, der var gift med en arier. Selv om det vist sjældent

blev respekteret, så skete der beviseligt ikke noget i dette
tilfælde.

11
Da den første allierede tank drønede ind på torvet, duk

kede hun op fra husets beskyttelseskælder og kunne endelig
trække vejret frit igen. Hun levede mange år efter krigen

men er død nu.

(13)

Det var den sidste Thurnauer i Burgkunstadt. Nu er der

gået så mange år, at man der på egnen er ved at ”genopdage”
jødernes betydning for den lokale kultur.

Man må jo håbe, det varer ved.

Carsten Jacobsen
December 1994
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Hamburgs deutsche Juden. Fodnote: Flere skandinaviske
jøder rejste til Hamburg for at gifte sig. For eksem
pel B.Koppel, Nyborg.

10.

Gymnasium Burgkunstadt, Beilage zum Jahresbericht
1988/89« Materialien zur Geschichte der Juden in
Burgkunstadt und Umgebung. Autor Hans Pfreundner.
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11.

M.L.Kohn: Die Kultur im Dorfe. Oder die Israeli
ten zu Altenkunstadt und Burgkunstadt. (Sulamith
181o, side 31-37) (Eine Zeitschrift zur Beförde
rung der Kultur und Humanität unter Israeliten,
Det kongelige Bibliotek, Judaistisk Samling, Bib
liotheca Simonsenia)
Tidskriftet udkom fra 18o6 til 1845/48, er meget
alsidigt og har korrespondenter i flere europæiske
lande, heriblandt Danmark
^3. årgang, bind 2, Dessau 1811, side 274s referat
fra Dr.Samuel Jacobis begravelse.

12.

Als aus Juden Nachbarn und aus Nachbarn Juden
wurden. Jüdische Gemeinden im 19«und 2o. Jahrhundert.
Von Jøsef Motschmann, seite 325» Artikel i "Im
oberen Maintal auf dem Jura an Rodach und Itz.1'

13.

Jüdische Landgemeinden in Oberfranken (I800-I942)
Historisch-topographisches Handbuch, Klaus Guth.
Bayerische Verlagsanstalt Bamberg. Side 64s
Clotilde Gebhard, geb. Thurnauer, ist die einzige
jüdische Bürgerin, die heute noch im Landkreis
Lichtenfels lebt. Am 9« August 1893 in Burgkun
stadt geboren, wurde sie 1942 aus dem gleichen
Grund wie Benno Wolf nicht deportiert, da sie
ebenfals mit einem Christen verheiratet war.
Seit 1984 wohnt sie bei ihrer Tochter in Alten
kunstadt.

Hvem var ældst? Marcus eller Bendix?
Selv om aldersforskellen mellem de to brødre har mindre

betydning, er der her anledning til at rette en fejl i
Koppel-slægttavlen fra 1883: Bendix Koppel var ikke den

ældste. Til folketællingen I787 i Fredericia opgives han

at være 33 år gammel, mens Marcus regnede med at være 35
år.

I I80I (Nyborg) arTgav Bendix: 48 år. Marcus (Fredericia)
1_skrev: $2 år. Helt sikker på sin eksakte alder var man
aldrig på den tid, men her får vi med 14 års mellemrum
to gange bekræftet, at Marcus var storebror. Det stemmer

også bedre med Bendix' udtalelse til borgerskabsprotokollen

i Nyborg om, at han var ansat hos sin bror.

