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Dansk Jødisk Genealogisk Database på nettet med adgang for medlemmer
af Tom Brøndsted og Allan Falk

En omfattende genealogisk database med over 65.000 personer er gjort tilgængelig på internettet for foreningens
medlemmer (ligesom i øvrigt for medlemmer af vores venskabsforening JGS-Hamburg). Databasen, der ejes og
vedligeholdes af Allan Falk, tilstræber at omfatte alle dansk-jødiske slægter, også sent indvandrede slægter, samt
deres forslægter i udlandet. Sidst i denne artikel kan du læse, hvordan du nemt får adgang til den genealogiske
database.

Eksempel: Søgning på Leidersdorf (Bemærk ændringen i stavemåde fra generation til generation!)

Indholdet af databasen
Databasen er baseret på en lang række trykte
og maskinskrevne stamtavler og andre værker
samt oplysninger fra enkeltpersoner, der henvises til afsnittet "Om Databasen". Selvom
databasen således i vidt omfang omfatter
personer, der allerede er kendte fra diverse
stamtavler, indebærer digitaliseringen, at man
kan se familiesammenhænge på tværs af
stamtavlerne.Databasen vedligeholdes
løbende af Allan Falk, og versionen på nettet
bliver opdateret fra tid til anden. Hvis
medlemmer i øvrigt har tilføjelser eller rettelser
til databasen, hører vi meget gerne fra dem.
Det skal understreges, at der selvfølgelig
uvægerligt vil være fejl og mangler i en så
omfattende database. Hvis der er en vis
usikkerhed om en bestemt genealogisk
sammenhæng, er det som regel noteret i
noterne. For så vidt må vi opfordre
medlemmerne til også at læse "det der står
med småt".

Samtidig gives en oversigt over efterslægten – her kun
et udsnit deraf.
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Navigering

adgang til fotografier af gravsten i fuld
kvalitet (typisk af en størrelse mellem 5-10
MB). Ellers vises fotos kun i en noget lettere
og "tarveligere" kvalitet.

Du søger en bestemt person ved først at klikke
på det første bogstav i personens efternavn.
Kvinder søges under deres fødenavn. De
respektive efternavne under hvert bogstav er
listet i alfabetisk rækkefølge. Når du har fundet
det rigtige efternavn trykker du på det. Derefter
vises alle personer med det pågældende
efternavn ordnet alfabetisk efter fornavn. Men
der kan være varierende stavemåder for
samme person, fx Levy eller Levi, Cohn eller
Cohen, så hvis du ikke finder den, du søger, så
prøv med en anden stavemåde. Når du har
fundet den, du søger, vises såvel aner som
efterslægt for den pågældende samt evt.
ægtefælle. Ved at trykke på andre personer,
hvis navne er vist, får du vedkommendes aner
og efterslægt – men selvfølgelig kun i det
omgang disse kendes – et spørgsmålstegn
betyder, at den pågældendes navn er
ukendt.Mere avancerede søgefaciliteter vil
muligvis blive indarbejdet i fremtidige
versioner.

4. Endelig linker Allan Falks genealogiske
database også til en anden genealogisk
database, nemlig Tom Brøndsteds private
database, omfattede kun hans egen familie.
Denne sammenkædning er dog af eksperimentel karakter og indgår i overvejelser om,
hvorvidt vi måske skulle gøre det muligt for
andre medlemmer at indlæse private databaser (gedcom-filer) med henblik på at finde
fejl og mangler i databaserne.
Arkivloven, persondataloven m.m.
Offentliggørelsen af databasen overholder,
også selvom den er forbeholdt et lille eksklusivt
publikum, naturligvis arkivloven og persondataloven. Ydermere tilstræber vi at holde en pæn
margin til lovkravene. Som hovedregel bliver
personer født efter 1900 ikke vist, heller ikke
selvom de er afgået ved døden.
Ydermere satser vi på ikke at skille ægtepar og
søskendeflokke i en offentlig og en ikke-offentlig del. Vi tænker med andre ord mere i generationer end i individer. Selve håndterin-gen af
denne publiceringspolitik er stadig på det eksperimenterende stade og kan variere en smule
efter hver opdatering. Men lovkravene overholdes altid med en stor margin.

Link til eksterne databaser
Databasen linker til forskellige andre, eksterne
databaser. Det vil sige, hvis en person i den
genealogiske database også er beskrevet i en
af de eksterne databaser, vil der ved personen
blive vist en link, som den besøgende kan
klikke på.
De omfattede eksterne databaser er i
øjeblikket:

Sådan får du adgang
Webadressen på den genealogiske database
er http://tom.brondsted.dk/djgdb. I 2. linje på
websiden er der link, hvor man kan logge ind.
Her skal man indtaste sin e-mailadresse samt
password og trykke "send".

1. Den epigrafiske database af Steinheimintituttet vedrørende gravsten i Königstrasse
i Altona. Denne database er tidligere
beskrevet i JGS-NYT (Nr.1, Vol. 5, Marts
2008). Men det skal tilføjes, at der siden
2008 er sket en hel del forbedringer i
Steinheims database. Hvis man tidligere
forgæves har søgt i gravstensdatabasen for
Königstrasse, kan det måske lønne sig at
forsøge igen. (Dette gælder i øvrigt de fleste
genealogiske databaser på internettet –
også JewishGen’s databaser).

For at få et password tilsendt på e-mail, skal
man dog første gang trykke linket, hvor der står
"If you have forgotten your password or want to
log into the system for the first time, press
<here>". Her indtaster man sin e-mail adresse
og trykker "send". Passwordet vil da
øjeblikkeligt blive sendt på e-mail til
medlemmet. God fornøjelse. Som sagt
modtager vi meget gerne rettelser og tilføjelser
til databasen.

2. Den epigrafiske database af Steinheiminstituttet vedrørende gravsten i
Battonnstrasse i Frankfurt am Main.
3. En ny, fotografisk database vedrørende
mosaiske begravelser i Danmark indtil 1886.
Denne database er under udarbejdelse og
vil blive beskrevet i et senere nummer af
JGS-NYT. Når man (som anvist sidst i
denne artikel) logger ind til den
genealogiske database, vil du også have
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