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Forord

200

ÅRS

DANSK JØDISK HISTORIE

Den 15. april 2010 er det 200 år siden, at Det Jødiske Begravelsesselskab
blev stiftet, en begivenhed som Selskabets bestyrelse ønsker at markere med
dette jubilæumsskrift.

200 år for en af de ældste eksisterende dansk-jødiske institutioner udgør et
væsentligt fundament for jødernes historie i Danmark, der ellers strækker sig
mere end 350 år tilbage i tiden.

Derfor en varm og hjertelig tak til Merete og Karsten Christensen for deres
store arbejde med at finde frem til de rette kilder og dermed Selskabets
historie.

En særlig tak til Troessamfundets rabbinere og kantorer, som i det daglige har
vist bestyrelsen stor tillid. Der skal ligeledes udtrykkes en tak til Det mosaiske
Troessamfunds ledelse for samarbejdet gennem 200 år.

Desuden en særlig tak til vores sponsorer for deres støtte, som har gjort det
muligt at udgive dette jubilæumsskrift.

Allan Niemann
formand
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INDLEDNING
Dette lille festskrift, der udgives i anledning af Jødisk Begravelsesselskab af
1810s 200-års jubilæum, er i mangt og meget en ajourført og suppleret
videreførelse af den artikel i Selskabet for Dansk Jødisk Histories tidsskrift,
som vi på opfordring skrev i anledning af Begravelsesselskabets 175-års
jubilæum i 1985. Dengang havde vi først og fremmest Begravelsesselskabets
forhandlingsprotokol som grundlag, og denne enestående kilde, der fortsat er
i praktisk brug, er stadig den centrale kilde til Selskabets historie og til belysning
af aktiviteter og vigtige begivenheder. En del af stoffet i dette skrift er således
af naturlige grunde genbrug, men i mellemtiden er Begravelsesselskabets
arkiv, der indgår i Mosaisk Troessamfunds arkiv i Rigsarkivet, blevet ordnet
og gjort tilgængeligt. Det har selvsagt åbnet nye muligheder for at følge
Selskabets aktiviteter på nærmere hold og langt mere detaljeret. Arkivet er
imidlertid ikke bevaret lige fyldigt i hele Selskabets funktionsperiode. Mere
præcist må det konstateres, at arkivalierne fra de første ca. 60 år med få
vigtige undtagelser ikke er bevaret, hvilket i øvrigt nok i nogen grad afspejler
en ret uformel administration, der har bygget på personlig kontakt direktørerne
imellem. Det afspejler sig tilsvarende i forhandlingsprotokollen, der de første
60 år kun fylder 3 sider. Fra ca.1868 til ca. 1945 er arkivet langt fyldigere bevaret og afleveret.
Det er fundet naturligt - også af hensyn til læsere, der ikke har alle forudsætningerne helt præsent - at indlede redegørelsen for begravelsesselskabets
200-årige historie med et afsnit af mere generel karakter om de trosmæssige,
traditionelle og samfundsmæssige rammebetingelser for dets virke, samt
bagest at bringe nogle centrale oversigter, og af hensyn til interesserede en
kort fortegnelse over det bevarede indhold af selskabets arkiv i Rigsarkivet.
Man kan, efter temperament, mene, at 200 år er kort eller lang tid. I det
jødiske folks historie er det ikke nogen lang periode, men for den enkelte
uoverskueligt: 6-7 generationer tilbage til helt andre forhold og livsbetingelser,
vi vanskeligt kan leve os helt ind i. Under alle omstændigheder er et jubilæum
en god lejlighed til et øjeblik at standse op og mindes de mange mænd og
kvinder, der uden større opmærksomhed, uselvisk og i respekt for deres overbevisning har ydet en betydelig indsats for deres afdøde og efterlevende trosfæller, hvor de har haft særlig brug for støtte.
Det er i den ånd vi har forsøgt her at sammenfatte Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810s 200 års lange historie. Fejl og misforståelser bærer vi det
fulde ansvar for.
Merete Næsbye Christensen & Karsten Christensen
22. februar 2010
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OMSORG

FOR DEN DØDE

Der kendes ingen religioner eller
kulturer, hvor omsorgen for den døde
ingen rolle spiller. Den afdøde betragtes længe efter døden, ja i evighed, som en person med navn,
historie, relationer og frem for alt
værdighed. Når fjenders lig kan
behandles med ligegyldighed, ligefrem
skændes, som det er tilfældet, når
Achilleus i Iliaden trækker Hektors lig
efter sin stridsvogn, skyldes det netop,
at den døde ikke har status af en
person. Han er en fjende, ikke et
menneske.
Man kan også tænke på, hvor mange
kulturer, vi kun kender fra deres efterladte grave og mausoleer. Almindelige
boliger kan være skyllet bort af regnen, paladser og borge ligge i ruiner,
men pyramider, skaktgrave og jættestuer står den dag i dag. I nogle tilfælde balsameres den afdøde, i andre
tilfælde brændes liget, men anbringes
i smukke urner. Tanken om at ligge
ubegravet hen og ikke blive husket
slår de gamle med rædsel. Ingen kan
heller i dag finde fred, før ens kære
er fundet, og man kan tage den vigtige
afsked med ham eller hende. Moderne
psykologer understreger betydningen
heraf. Alle har ritualer, som skal hjælpe
de efterladte videre, ud af sorgen.
Jødedommens understregning af omsorg for den døde kan belyses i skrifterne, både i Torah og Talmud.
I det gamle Israel lyder en af de
værste forbandelser, der gives: Måtte
jorden ikke modtage dit lig. I 5. Mose-

bog, kapitel 28, vers 26 står det
tydeligt: „Dine lig skal blive til føde
for alle himlens fugle og jordens dyr,
ingen skal jage dem bort“. I Jeremias
22, 18 siges det: „Der skal ikke holdes
ligklage over ham“, og i vers 19: „Han
skal begraves som et æsel, slæbes
bort og smides uden for Jerusalems
porte.“
Vi husker, at Abraham køber Makpelas
hule til grav for Sara i det nye land,
hvor han har slået sig ned på Herrens
bud. I 1. Mosebog kapitel 49 beder
Jakob, som jo dør i det fremmede i
Ægypten, om at måtte blive jordet hos
sine forfædre i „hulen på hittitten
Efrons mark, i hulen på Makpelas
mark øst for Mamre i Kanaan….“ Josef
beder også om, at han til sin tid vil
blive begravet der. I 2. Mosebog,
kapitel 13, vers 19 siges det, at Moses
bragte Josefs ben ( han var blevet balsameret) med ved overgangen over
Det Røde Hav for, at han kunne hvile
hos sine fædre. Josva bliver begravet
i sin arvelod i Efraims bjerge ( Josva,
kap. 24, vers 30 ).
Vi ser, at der lægges vægt på, at den
døde skal blive ordentligt begravet –
helst sammen med slægten. I Nehemias Bog 2, 5 udtrykkes sorg over, at
fædrenes grave ligger forladte hen.
Vi ved ikke så meget om de fysiske
forhold omkring begravelser i det
gamle Israel, men dødens karakter af
urenhed omtales flere steder ( 4.
Mosebog 19,16 og 5. Mosebog 21, 2223 ), i sidste tilfælde indskærpes det,
at en hængt person ikke må hænge
natten over. Det gør uren.
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Grave omtales som huler i blød sten
med hylder. Balsamering kendtes
tilsyneladende kun for Jakob og Josef
efter ægyptisk skik. Derfor skal der
hurtigt være begravelse dagen efter
dødsfaldets indtræden. Spedalske begraves uden for byen, væk fra andre
grave. Der bruges en slags båre, ikke
en kiste. En hule var nok det bedste,
da vi må formode, at manglende eller
dårligt udførte begravelser i ørkensandet får ligene til at blive spredt af
fugle og dyr med smag for ådsler. Da
det dog ofte har været eneste mulighed, formoder man, at man har gravet
så dybt som muligt og lagt så store
sten, som man kunne tilvejebringe,
oven på graven. Nogle mener, at det
er begyndelsen til skikken med at lægge en lille sten på graven for at vise,
at man har været der og sikret dens
beståen. Der kan også have været
anbragt steler, de såkaldte mastebaer
på graven, så man har kunnet genfinde den efter ørkenstorme. Siden opstår skikken med at indgravere navnet
på den døde på stelen.

han og familien i rigt mål. I Tobits bog
er det ærkeengelen Rafael, der er
sønnen Tobias´ rejsefælle, hos H.C.
Andersen, som i folkeeventyrerne, er
det den afdødes ånd, der hjælper den
levende af taknemlighed.

Skrifterne roser også personer, der
drager omsorg for de døde. I Tobits
bog har vi et af de smukkeste beviser
herpå. Historien genfindes senere i
folkeeventyrerne og også hos H.C.
Andersen i „Rejsekammeraten“. I
Tobits bog kapitel 2, 1-9 fortælles det,
hvordan den fromme Tobit ikke kan
spise, før han har taget sig af liget af
en myrdet mand i byen, hvordan han
sørger og siden begraver denne ham
ukendte person og iagttager forskrifterne for urenhed. At begrave en afdød
sidestilles med at klæde nøgne og føde
sultende. For denne mitzvah belønnes

De jødiske begravelsesselskaber har
en lang historie i Europa, kendt i
Spanien og de tyske lande allerede i
1300-tallet. I Prag kendes en chevra
kaddisha i 1564.

Også i Talmud indskærpes pligten til
at begrave/ledsage den døde til hvilestedet som en religiøs pligt for arvingen
og samfundet. Selv Torahlæsning må
afbrydes for at følge et ligtog på vej.
For at sikre, at der altid er personer
til at bære og ledsage den døde til
graven, sætter man dette i system i
form af frivillige sammenslutninger –
som man i øvrigt gør det med andre
sociale og religiøse funktioner, så som
pleje af de syge, mulighed for dygtige
drenge til at hellige sig Torah-studier
og mange andre foranstaltninger. Med
tiden bliver en sådan chevra kaddisha,
et helligt broderskab, næsten udelukkende betegnelse for et ligfølge- eller
begravelsesselskab. Disse chevrot er
omtalt allerede i Talmud.
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JØDISKE

SELSKABER I

DANMARK

MED OMSORG FOR DE DØDE SOM FORMÅL

Ifølge senere, men næppe utroværdige beretninger, var forholdene
omkring jødiske begravelser i starten
af 1800-tallet og også længere op i
tiden, både ved ligfærden fra byen til
begravelsespladsen og på denne ret
så kritisable. De ældre begravelsesselskaber har i denne periode tydeligvis ikke magtet at skabe værdige og
civiliserede forhold ved begravelserne.

holdene forud for 1810 er med nutidsøjne rystende, men må ses i lyset af,
at de skal begrunde M.L. Nathansons
initiativ til at stifte et nyt begravelsesselskab. Nok så læseværdig er slutningen af Meir Goldschmidts roman
„En Jøde“ fra 1845, hvor vi får en
ganske vist skønlitterær fremstilling af
en „gammeldags“ jødisk begravelse,
men detaljerne er formodentlig til dels
selvoplevne i 1820’erne, og det er vist
den eneste kendte detaljerede beskrivelse af hele forløbet, inklusive
ceremonierne på begravelsespladsen.
Uddrag heraf er derfor aftrykt omstående. Hertil kom angiveligt, at de
ældre begravelsesselskaber på begravelsespladsen tillod og deltog i
bedømmelsen af de afdødes religiøse
og moralske vandel, og at det kunne
medføre, at de personer, de ikke fandt
at have levet et tilstrækkeligt fromt
liv, blev tildelt begravelser på afsides
steder på begravelsespladsen og ikke
ved siden af de senest begravne. Det
vil være et større og vanskeligt arbejde
at efterprøve denne påstand i bredere
forstand, men det er nævnt, at begravelsen af den kendte købmand
Josef Guggenheim (der tog sit eget
liv) i 1805 på et afsides sted vakte
misnøje blandt hans venner. Desværre
kan hans grav ikke identificeres sikkert
i dag.

Kateketen i Odense, A.D. Cohen, giver
i 1837 en meget pessimistisk skildring
af forholdene, men mener dog, at der
er ved at ske forbedringer, og Gottlieb
Siesbys mere journalistiske og ofte
citerede skildring fra 1845 af for-

Hertil kommer, at stiftelsen af et nyt
begravelsesselskab må ses i en større
sammenhæng som blot ét af mange
initiativer i slutningen af 1700- og
begyndelsen af 1800-tallet, der havde
til formål at modernisere jødernes

Selvom kilderne svigter os på dette
punkt, er der ingen grund til at tvivle
på, at den lille menighed i København
efter at have fået begravelsesplads,
tidligt i 1700-tallet har indrettet et begravelsesselskab eller måske flere, da
den på det tidspunkt bestod af hyppigt
stridende grupper. Vi kender navnene
på 2, „Det ældste Begravelsesselskab“
og „De forenede Hjærter“, der i 1858
blev sammenlagt til det fortsat eksisterende: Det forenede israelitiske Begravelsesselskab. Hertil kom i 1768
Ligfølgeselskabet, Det Jødiske Broderskab, der også fortsat fungerer.
Man skulle således mene, at den
københavnske menighed var vel betjent, men sådan var det ikke. Et
tredje begravelsesselskab, det, der
bl.a. med dette skrift fejrer sin 200års dag, så lyset i 1810. Til det var
der flere årsager.
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institutioner og vise, at man ønskede
at være på højde med det omgivne
samfund. Den gruppe, der stod bag,
og som blev karakteriseret som „Reformpartiet“, ønskede stærkt integration
i det større samfund.
Man foretrak tidens tøjstil og hårmode.
De fleste beherskede givet jiddisch,
men ønskede at kommunikere på
dansk. De kunne tale tysk, når de besøgte familierne i Wien og Berlin, og
gerne engelsk, da flere af dem var
begyndt at se mod markeder i Storbritannien. De fleste var her i 1810,
før krisen satte ind i 1813, stadig i
gode økonomiske kår.
Kredsen havde stået bag oprettelsen
af veldædige selskaber og institutioner
til at højne ungdommens uddannelse,
både gennem oprettelse af skoler for

børn af mindrebemidlede og gennem
støtte til disses senere anbringelse i
lærepladser. De havde søgt at hindre
alt for stor social slagside med hensyn
til daglige fornødenheder.
Syges, gamles og børns vel lå dem på
sinde. Selv kvinderne tænkte de på
med oprettelsen samme år af en skole
for ubemidlede piger, Carolineskolen.
Det var i overensstemmelse med
tidens liberale tanker, når de syntes
at mene, at forudsætningen for at
højne en gruppes kulturelle stade var
at styrke uddannelse og erhvervsliv.
De var i kontakt med tidens foregangsmænd omkring Kong Frederik VI med
navne som Colbjørnsen, Reventlow og
Bernstorff, der på samme måde var
præget af 1700-tallets oplysningstanker.
Den samme konstellation stod også
bag udstedelsen af Anordningen af 29.
marts 1814, som man har kaldt „De
danske jøders Frihedsbrev“. Alle disse
forhold er ofte skildret andetsteds.
Med stiftelsen af Begravelsesselskabet
af 1810 ønskede initiativtagerne at
skabe ordnede forhold omkring behandlingen af afdøde trosfæller, både
med hensyn til deres sidste færd til
graven, men også med hensyn til deres
eftermæle.

Gammel Strand nr. 48
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Der var i høj grad tale om ønsket om
velordnede, æstetiske rammer. Der
var derimod i hele opgøret med ældre
tiders skikke IKKE tale om at rokke
ved religionens grundlæggende indhold, selvom nogle modstandere beskyldte dem for det. Selve ceremoniernes
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indhold og bønnerne blev ikke antastet.
Dog kunne nogle mene, at den
efterhånden udstrakte brug af danske
oversættelser af de hebraiske tekster,
var en krænkelse af religionen. Her
kunne modargumentet være, at det
var forståelsen af indholdet, der betød
noget.
Det bør nævnes, at samme kreds af

UDDRAG

AF

liberale jøder i øvrigt havde tætte, for
nogles vedkommende familiemæssige
kontakter til tilsvarende bevægelser i
Hamborg og Berlin og i en vis udstrækning støttet Moses Mendelsohns
oversættelse til tysk af De 5 Mosebøger.
Flere abonnerede på oplysningsbevægelsens fornemste tidsskrift, Ha
Measef (Samleren). Oplysning krævede
beherskelse af omverdenens sprog.

M. GOLDSCHMIDT: EN JØDE. KBH. 1845,

KAP.

11.

(med Goldschmidts forklarende noter)

Udenfor et lille Huus i Pilestræde holdt
en Vinterformiddag Jødernes sorte,
tillukkede Ligvogn. Et Lig blev udbaaret, fulgt af en Mængde fattige
Jøder, der efter at Kisten var sat i
Vognen, stredes om at komme ind i
de Kareter, som stode til fri afbenyttelse for Ligfølget.
I nogle af Karetherne trængte man
paa eengang ind fra begge Sider, saa
at der blev en frygtelig Trængsel
derinde, man skreg Gevalt og jamrede
sig; i andre stormede man kun ind fra
den ene Side, og undertiden hændte
det, at En kom saa hurtigt ind fra den
ene Dør, at han fløi ud igjen ad den
anden. Kort, det var en gammeldags
Jødebegravelse.
Efter Ligtoget vandrede de fornemmere fromme Jøder og de af de fattige, som ikke havde kunnet tiltvinge
sig kjørende Pladser. En masse af
Pøbel fulgte efter Ligvognen, hylede,
jublede og kastede med Stene;
Politibetjente fore omkring i Flokken
og uddelte Slag til dem, der kastede
Steen, og til dem, der ikke kastede
Steen. --------

Man ankom til Kirkegaarden, og
Kareten udlossede sin Byrde.
Medens Liget efter Loven blev tvættet
i varmt og koldt Vand i Lighuset, sad
Onkel Marcus og hans to Sønner
sammen med Ligfølge-Hrevren 1 og
sang med dæmpet stemme Tehillim2;
det øvrige Følge spadserede frem og
tilbage i Gangene og i Gaarden.
Da Liget var indhyllet i Thallis og lagt
i den flade, uhøvlede Kiste blev der
kaldt paa Onkel Marcus og hans to
Sønner. De reiste sig grædende og gik
ud for at give den Døde Sokkerne paa
og bede ham Mechilo3.
Laaget blev lagt paa Kisten, og der
raabtes: Zu Halvaio4.
Ligfølget løftede Baaren paa Skuldrene
og satte sig i Bevægelse ud til Kirkegaarden, medens Gabben5 gik omkring
i Skaren og raslede med Fattigbøssen,
1
2
3

4
5

Hrevro, Forening, Selskab.
Davids Psalmer.
Om Tilgivelse, for det Onde, de muligvis havde gjort ham i levende Live.
Til Ligfølge.
Formanden for Ligfølgeselskabet.
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under raabet: Zedoko tatzil mimoves6.
Ved indtræden paa Kirkegaarden
mellem de smaa riimfrosne Træer,
blev Baaren sat ned paa Jorden, man
sluttede Kreds og fremsagde dæmpet
og monotont Bønnen: Hazur tomim
poalau7, hvorpaa man stille bedende
igjen tog den paa Skuldrene og bragte
den til Graven, under Bønnen: Jauseif
beseiser eljaun.8
Om den lille Jordhøi og Graven sluttede
man atter Kreds. Under dyb Taushed
blev Laaget skudt til side, og en lille
Pose med Jord lagt under den Dødes
Hoved. Laaget blev skruet til, og Kisten
sænkedes i Graven.
----

En tillukket Hængelaas blev kastet i
Graven som Tegn paa, at ved denne
Begravelse skulde al videre Dødelighed være tillaaset, hvorpaa Onkel
Marcus traadte frem og kastede de tre
første Spadefuld Jord; efter ham fulgte
hans to Sønner, derpaa de øvrige Tilstedeværende. Saasnart En havde
kastet Jord, gik han ud af Kirkegaarden
og toede sine Hænder i Gaarden.

6
7
8

Velgjørenhed frelser fra Døden.
Skaberens Gjerninger er oprigtige.
Han, som troner i Evigheds Skygge.

Meir Aron Goldschmidts grav på Mosaisk Vestre
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SELSKABETS

STIFTELSE

Søndag den 15. april 1810 kl. 11 om
formiddagen mødtes godt 30 af
Københavns fremtrædende jødiske
mænd hos grosserer Falk Ahronsen,
der på det tidspunkt boede på Gammel
Strand nr. 14, nu nr. 48, (nu Kunstforeningen Gl. Strand). De fremmødte
var som medlemmer af det netop
oprettede nye jødiske begravelsesselskab blevet indkaldt for at vælge
selskabets første bestyrelse.

Et kortfattet beslutningsreferat fra
dette møde, underskrevet af de fremmødte, indførtes på første side af
Begravelsesselskabets nyanskaffede
forhandlingsprotokol. Denne dato
regnes derfor som Selskabets officielle
stiftelsesdato, selvom der må have
været en del drøftelser og forberedelser
forud for dette valg. Initiativ, beslutning
om oprettelse og udformning af love
ligger givetvis forud for dette møde,
men herom tier kilderne desværre.

Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810s fødselsattest:
Referat af mødet den 15. april 1810:
I Overensstemmelse med følgende Indbydelse saaledes lydende „Som
Medlem af det nys oprettede Begravelses Selskab, vilde Hr. N.N. behage
at overvære et Møde, der Søndagen den 15. April næstkommende om
Formiddagen kl. 11 holdes hos Hr. Grosserer Ahronssen, boende ved
Gammelstrand No. 14, have undertegnede indfunden sig på bemeldte
Sted og til den i Indbydelsen bestemte Tiid, og have i Overensstemmelse
med Selskabets Love § [blank] med Stemmefleerhed valgt følgende
8 Medlemmer til Bestyrere.
Hr. Mægler Wessely med
Grosserer Ahronsen
-ditto- Nathanssen
Kjøbmand J. Raphael
Juveleer A. Henriques
Grosserer G. Euchel
Procurator Delbanco
Procurator Jacobi

20 Stemmer
30
32
22
19
23
19
18

De 5 første modtog Valget, og de 3 sidste frabad sig dette.
I deres sted valgtes der følgende:
Hr. Kiøbmand S.J. Abrahamsen med
Silke og Klædehandler Moses Fürst
Lector Jacobsen

17 Stemmer
15
14

Som modtog Valget. Endvidere valgtes eenstemmigt Hr. Moses Fürst
til Selskabets Casserer, som ogsaa modtog Valget.
Kiøbenhavn 15. April 1810
(med deltagernes underskrifter)
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LOVENE

FRA 1810

Til gengæld er Selskabets love en
vigtig kilde til forståelse af hensigten
med et nyt begravelsesselskab. De er
affattet i 34 paragraffer, der er aftrykt
bagest i dette skrift.
De første 4 paragraffer indeholder
formålet: At medlemmerne og deres
husstande, der skal være af den
jødiske religion, kan blive begravet „på
en anstændig“ måde. Alle kan blive
medlemmer, men forpligter sig ved
deres underskrift til at overholde lovene.
Der betales et årligt kontingent på 4
rigsdaler og et indtrædelsesgebyr efter
eget skøn. De følgende 18 paragraffer
indeholder en meget minutiøs beskrivelse af, hvordan ligfølget og begravelsen skal foregå. Denne meget
præcise regulering har til formål at
sikre det, som formålsparagraffen
kalder en anstændig begravelse. Alle
uvedkommende skal så vidt muligt
holdes væk. Ligfølget skal være i sorte
klæder og bortset fra den traditionelle
ordning af liget og læsning af „den
sædvanlige bøn ved graven“, altså
Kaddish-bønnen, der besørges af
bedemanden og ligbærerne, forudses
intet andet ritual. Hvor udtømmende
dette har været i virkeligheden, ved
vi ikke, men der skulle ikke holdes
ligtale ved graven (så man undgik
uheldig bedømmelse af den afdøde)
og graven skal placeres tæt ved den
forrige, (så der ikke kunne gøres forskel).
Da der var tale om en begrænset
kreds, der i det hele kendte hinanden
ret godt, fandt man det tydeligvis
mindre nødvendigt med meget formalistiske organisationsrammer for
selskabet. Ledelsen, direktionen, der
skulle stå for Selskabets aktivitet,
fastsattes til 8 ’directeurer’, der var
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kollektivt ansvarlige, men skiftevis
fungere som leder en måned ad gangen. De skulle vælges af selskabets
medlemmer på en generalforsamling,
der afholdtes, når bestyrerne skønnede det nødvendigt. Det vil i praksis
sige ved nyvalg af direktører. Den
eneste særlige post var kassererens.
Direktionen skulle ansætte og lønne
et ’bud’, der skulle fungere som bedemand og i det hele tage sig af det
praktiske arbejde sammen med 8
ansatte ligbærere, der også skulle bistå ham med „vadskning“ (tahara) og
klædning af liget. Og selvfølgelig ansattes også nogle kvinder til de kvindelige lig.
Disse embeder blev aflønnede. 75 rdl.
til budet og 25 rdl. til hver af ligbærerne om året, og desuden hver 2
rdl. ved hver begravelse. Der skulle
entreres med faste gravere og med
en fast snedker, der skulle fremstille
kister af sædvanlig art (altså rå og
udekorerede) til en aftalt pris.
Selskabet skulle have et lager af ligklæder, som de efterladte kunne
erhverve for anskaffelsessummen.
Det er tydeligt, at det hermed er den
liberale fraktion af menigheden, der –
for sig selv – i respekt af de religiøse
love, men i betydelig modstrid med
praksis i de gamle begravelsesselskaber, vil skabe „anstændige“ forhold, og i øvrigt på en organiseret
måde holde priserne nede på et
rimeligt niveau og undgå en - også
senere kendt - praksis med opskruede
regninger for de forskellige ydelser. Til
ekstra sikkerhed anføres det i § 31,
at det „skal være Formanden og ligbærerne aldeles forbuden, enten i
penge eller Klæder at begiere videre
end det dem her (af Selskabet) tillagte“.
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SELSKABET

OG FORBUDET MOD DE

Et forhold, der formodentlig i samtiden,
men i hvert fald senere, har været
knyttet til den kongelige konfirmation
af Selskabets love, er Kancelliets
samtidige, i konfirmationsskrivelsen
omtalte offentliggørelse af en
kancelliplakat (bekendtgørelse), der
forbød de hurtige jødiske begravelser.
Disse skulle så vidt muligt finde sted
samme dag som døden var indtruffet.
Plakaten foreskrev, at intet jødisk lig
måtte begraves før 3 dage efter dødsfaldet. Denne hidtil usete offentlige
indblanden i indre menighedsforhold
var et alvorligt brud med ortodoks
jødisk tradition. Der er ingen tvivl om,
at dette forbud og tidspunktet for dets
offentliggørelse knyttede det sammen
med et formodet initiativ fra det nye
begravelsesselskabs side. Denne opfattelse har været fastholdt meget
længe. Således tillægger f. eks. Troessamfundets ellers så historisk kyndige
bibliotekar mv., Julius Margolinsky, så
sent som i 1958 i 100-års jubilæumsskriftet for Det forenede israelitiske
Begravelsesselskab, grosserer M.L.
Nathanson hele ansvaret for dette
skridt, hvorved han angiveligt ikke blot
krænkede dybe religiøse følelser, men
handlede imod ansvarlig jødisk menighedspolitik.

“HURTIGE“

BEGRAVELSER

Det er både forkert og uretfærdigt.
Det var kancelliets embedsmænd, der
benyttede lejligheden til at realisere
et længe næret ønske, som det i 1806
og måske allerede i 1796 havde forsøgt at få gennemført, men som menigheden den gang havde protesteret
stærkt imod og fået forhindret.
Baggrunden lå i hele tiden, hvor der i
længere tid var en voldsom debat
både i Danmark og i udlandet om
risikoen for at begrave skindøde.
Kongen havde i øvrigt allerede i 1804
sikret, at et nyt begravelsesselskab i
Altona, der også tilsigtede modernisering
af forholdene, fik konfirmation på, at
de kunne gennemføre først at begrave
deres døde 3 dage efter dødsfaldet.
Så tanken var bestemt ikke ny.
Der er i øvrigt intet, der tyder på, at
dette spørgsmål skulle have været
væsentligt for det ny begravelsesselskabs
stiftere. De kunne jo i modsat fald selv
have gjort det til en mulighed i lovene.
Sagen mister i øvrigt relevans, da
staten i 1828 indfører krav om en
læges dødsattest ved alle dødsfald i
København.

I kancelliets indstilling til Frederik VI hedder det:
Endelig tillader Cancelliet sig allerunderdanigst at ytre, at man i den for
flere Aar siden nedlagte Forestilling angaaende Udkast til et Reglement
som provisorisk bestemmer, hvad de der bekjender sig til den jødiske
Religion have at iagttage under deres Ophold i Danmark, have med
Hensyn til Jødernes Begravelsesskikke gjort den allerunderdanigste
Bemærkning, at Jøderne som oftest foretage Begravelsen faa Timer efter
at Personen er anseet som Død, uagtet Forraadnelsen er Dødens eneste
sikre Kjendemærke; og med Hensyn dertil allerunderdanigst foreslaas
…. (herefter følger ordlyden af plakaten mod de hurtige begravelser).
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DEN

FØRSTE TID

Nu gør nogle underskrifter under en
forenings love og valg af nogle bestyrere i sig selv ikke et fungerende
selskab og specielt ikke et begravelsesselskab med mange praktiske forretninger. Bestyrerne måtte da også
snarest få denne side til at fungere og

allerede den 1. maj 1810 henvender
man sig til medlemmerne for at skaffe
den fornødne startkapital. Aktstykket,
der er betegnet Peto, „jeg beder om“,
altså den juridiske betegnelse for en
anmodning, er bevaret i begravelsesselskabets arkiv og da det indeholder
en del interessante oplysninger, bringes
det her i sin fulde ordlyd:

Peto
Undertegnede Bestyrere for det nye Begravelse Selskab tage sig hermed den
Frihed at giøre dets Medlemmer opmærksomme paa følgende:
1. De fleste Medlemmer have yttret det Ønske, at der til Selskabets Brug
maatte anskaffes en ny Liigvogn. Da dette er overensstemmende med
Selskabets Tendens, saa kunde vi ikke andet end forene hine Mænds
Ønske med vores.
2. Til Selskabets Brug skal der anskaffes adskillige Redskaber, saasom
Spade, Hakker, Spande m.m.
3. De ansatte Liigbærere med Formanden skulle være klædte i sort; men
da disse Mænd ere uformuende og paa ingen Maade kunne anskaffe
sig disse, ej heller er det at forlange af dem i Betragtning af den
ubetydelige Løn som er tillagt dem: Saa finde vi det nødvendig, at
Selskabet selv anskaffer 9 Sæt Sørge Klæder, som udlaanes Liigbærerne
naar behøves.
Til at indkøbe alt dette udfordres en ikke ubetydelig Penge Sum, som Selskabet
ikke eier. Bestyrelsen tager sig derfor den Frihed i Overensstemmelse med
Selskabets Love § 4, der siger
“Ved Indtrædelsen i Selskabet erlægger hvert Medlem efter Godtbefindende
noget i Indskud til Selskabets Kasse.“ at opfordre Selskabets Medlemmer til
at tegne herpaa, hvad de som Indtrædelses Penge vilde give til Selskabets
Kasse.
København den 1. May 1810.
(underskrevet af de 8 bestyrere)
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Under en streg på papirarket og på
de følgende 2 sider har et stort antal
af medlemmerne egenhændigt tilkendegivet, at de vil give et antal rigsdaler.
Fra M.L. Nathansons 50 og Fürsts 30
til enkelte, der nøjes med 5 eller 3
daler.
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DEN M.L. NATHANSONSKE
Denne overskrift er i god overensstemmelse med Selskabets normale
selvforståelse, nemlig at han var den
egentlige initiativtager og i det hele
primus motor i foretagenet. Det bygger vist nok først og fremmest på
Nathansons protegé, journalisten Gottlieb Siesbys meget positive skildring,
udgivet i året 1845 af Mendel Levin
Nathansons personlige indsats for den
såkaldte jødiske „emancipation“, hvor
han gøres til begravelsesselskabets
stifter.
Vi kender til ganske mange andre gode
initiativer, som Nathanson personligt
tog, og han havde gode kontakter i
regeringskontorerne, så det kan da
ikke udelukkes, at Siesby har ret, men
Nathanson omtaler det påfaldende
nok ikke selv i sin skildring af perioden,
og det fremgår ikke af samtidige
dokumenter. Uden at ville forklejne
hans indsats, er det dog derfor nok
rimeligt at fastholde, at initiativet var
helt naturligt for den samlede reformbevægelse, og at Nathanson trods alt
var noget af en Benjamin i stifterkredsen. Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at han deltager i ledelsen lige
til sin død i 1868 og dermed så klart
er den, der har ydet den længstvarende
indsats i Selskabets tjeneste og selvfølgelig efterhånden også har været

PERIODE

1810-1868

opfattet som identisk med Selskabet,
for hvilket han aldrig mistede interessen.
Med gode love, statens bevågenhed,
startkapital og en forsamling af byens
fremstående jøder i spidsen, skulle
Begravelsesselskabet i 1810 have de
bedste chancer for at blive en succes.
Det vil sige, at medlemmerne og deres
familier skulle kunne regne med, at
deres begravelser ville komme til at
foregå på ordentlig og værdig vis.
Vi er stort set ude af stand til at bedømme, om det også holdt stik, for
der er næsten ikke efterladt oplysninger,
der kan belyse dette nærmere. Hvis
man tænker over det, så er det måske
i sig selv bevis på, at alt er foregået
på bedste vis, at der ikke er negativ
omtale.
Hvad der står fast er, at der for de
første mange års vedkommende kun
er indført ganske få faktuelle notater
i Selskabets forhandlingsprotokol (se
gengivelse s. 21), men det kan måske
skyldes, at den ikke er ført særlig
systematisk. De få indførsler er til gengæld interessante nok ved at give helt
konkrete oplysninger om Selskabets
virke den første tid, så de bringes her
uden yderligere kommentarer:

Den 25. October 1810 døde Barnet Carl Hambro 1 Aar gammelt, en Søn af Maler
Hambro og blev samme Dagen efter begravet af 4 Ligbærere.
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Den 16. May 1811 døde Rebeca Jonas, Blomsterfabriquer Jonas Kone [ikke udfyldt]
Aar gammel, som blev Dagen efter begravet, og til Ligfølge var af Selskabets
Medlemmer tilsagt følgende: [ikke udfyldt].
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Den 7 Juny 1811 døde Doctor Samuel Jacobi [ikke udfyldt] Aar gammel, som den
10de blev begravet og var af Selskabets Medlemmer til Lig Følge tilsagt, Dhr. Wulff L.
Wallich, Lev. Cantor, Sal. Jacobsen og M. Warborg.
Den 16 December 1812 var Directionens Samling: hvor da under Litr. A blev fremlagt
en Liste over Selskabets Medlemmer, af hvilke indtil No. 80 er siden Selskabets Stiftelse
og fra No. 81 indtil 96 ere senere indgaaede.
Directionen besluttede i Betragtning af de dyre Tiider at tilstaae Budet J. Meyer for
Aaret 1813 et tillæg af 50 Rd. som et Gratiale.
Herefter blev Forsamlingen hævet.
(underskrevet): M. Wessely
Ahronsson

A. Henriques
Raphael
M. Fürst Abrahamson

Den 22de Marts 1813 var Directions Forsamling hvori blev besluttet at indbyde
Medlemmerne ved Circulaire om at forhøje det aarlige Bidrag til 2 RBDNV
(Rigsbankdaler Navnværdi). Endvidere fremlagde hr. Fürst Regnskabet indtil ult. Dec.
1812, og befandtes Cassa Beholdn. at være Rd. 6-1 sk. DCT (Daler courant)
Derefter blev Forsamlingen hævet
(underskrevet) Raphael

Nathansen

M. Fürst

Abrahamsen

A. Henriques

Den 11 April [1814] døde i Helsingør Silke og Klædekræmmer Jacob Fürst her fra
Byen, blev ført til Venners Lyst paa Nørre Broe, hvorfra deels indbudne, og deels
uindbudne (gaaende) fulgte den afdøde til Jorden. Liget blev baaret af nogle gode
Venner i forening med Ligbærerne. Begravelsen skeete den 13. om Eftermiddagen kl.
4. Da hr. M. Fürst – den afdødes Broder – bad om, at den saakaldte portugisiske
Cermonie
maatte iagttages, saa blev det ogsaa tilladt,og alting blev udført med
megen Orden.
(underskrevet) Nathansen
[Man må gå ud fra, at begravelserne herefter er indført i en ikke bevaret fortegnelse]
Den 10 Julij 1823. Efter Indbydelse i Adresse Avisen holdtes General Forsamling i
Carolineskolens Localer. Hr. M. Fürst over… Regnskab, hvorefter Cassa Behold. var
Rd. 72. 5 sk. som hr. Fürst indbetalte. – Hr. Grosserer Abrahamson blev valgt som
Casserer for Selskabet. Hr. Gerson Levy og N.P. Spira blev valgt som Directeurer i
stedet for hr. Fürst og hr. A. Henriques, ligeledes hr. B.A. Meyer i den afdøde Ahronssons
Sted. Hr. Spiro blev overleveret de ældre Regnskaber til Revision. Madam Salomon er
antaget som den 4. Vadskekone.
(underskrevet) Nathansen

Abrahamson

G. Levy

Directionen var forsamlet den 23. Sept.1832 –
Efter Revideret Regnskab har vi besluttet at den største Deel af Casse Beholdningen
hensættes i Spare Cassen. Som en Følge heraf har vi efter Contra Bogen N. 2706
indsat 500 Rbd. – Ogsaa i Aar vil der blive et Overskud, som anvendes til at anskaffe
for Selskabets Regning de fornødne sorte Tæpper og Skamler, hvorved Medlemmerne
besparer en ikke ubetydelig Udgift.
Flere Medlemmer har yttret det Ønske <at> der <andbringes> Ligkisterne skulde
smykkes <med Krandse> - Da det er Selskabets Opinion at følge saa meget som
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muligt de gamle ….lige Skikke, som udmærke sig ved simpelhed <og Lighed>: saa
blev det besluttet at alle Ligkister <ligeson Krandsene> bedækkes med et stort sort
Tæppe.
Da ved hr. Gerson Levys dødelige Afgang en Directeur-Plads er bleven Vacant: saa
besluttede vi foreløbig ej at lade vælge nogen ny Directeur.
Den vacante Ligbærer Plads ved Jacob Levins Dødsfald, besluttede vi at lade besørge
ved den afgangnes Søn, hvorved Enken nyder Indtægten.
(underkrevet) M.L. Nathansen

Raphael

[Ordene mellem < og > er streget ud.]
I Nathansons tid afholdtes der ifølge
protokollen herefter generalforsamling
1837, 1848, 1861 og 1865 og direktionsmøder 1857 og 1866.
Generalforsamlingen i 1848 alene med
det formål – som en patriotisk gestus
- at bevilge 500 Rd. til Krigsministeriet
i anledning af de sørgelige begivenheder omkring slaget ved Slesvig.

B.A. Meyer

Abrahamsen

Rammebetingelser for selskabets
virke
Det er her rimeligt at se lidt nærmere
på de generelle samfundsforhold, som
Selskabet måtte fungere i i den første
del af det nittende århundrede.
Var 1810 og årene forinden i sig selv
en urolig tid i Danmark og for det lille
jødiske samfund med Napoleonskrigene og englændernes bombardement af København i 1807, så blev
perioden derefter det ikke i mindre
grad.
Der kom finanskrise og statsbankerot
i 1813. I den forbindelse blev der
skrevet mangt og meget under den
såkaldte Litterære Jødefejde for og imod jødernes andel i denne ulykke. I
1814 mistede Danmark en stor del af
riget, idet Norge gik tabt til Sverige
for de næste knap 100 år. Store dele
af København henlå i ruiner, og
økonomien var i bund.

M.L. Nathanson. Stik af A. Flint ca. 1812
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Vi må dog gå ud fra, at 1810-Selskabet
efter den kongelige konfirmation og
plakaten om de hurtige begravelser i
1811, har foretaget de stedfundne
begravelser for deres medlemmer
stille og roligt i overensstemmelse med
lovene. Hvor mange af de samlede
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begravelser, der er foretaget i årene
frem til 1848, som Selskabet har stået
for, ved vi ikke. Der mangler som
nævnt registrering indtil dette år.
Påfaldende mange af stifterne dør dog
i denne periode og bliver stedt til hvile
af Selskabet.
For det jødiske samfund markeredes
udviklingen desuden særligt af 2
grundlæggende beslutninger, der blev
truffet af den enevældige konge og
statsadministrationen, men dog i samarbejde med menighedens nu overvejende liberale ledelse: Anordningen
af 29. marts 1814 om jødernes ligeberettigelse, og ordningen af det
religiøse liv med Agenden for Det
mosaiske Troessamfund i København
i 1833.
Allerede Anordningen forudsatte en
regulering af de religiøse forhold i
menigheden og opførelsen af en fælles
synagoge, men tiderne var fattige og
diskussionerne i menigheden mangfoldige, så tingene trak ud, især opførelsen af synagogen, der først blev
indviet i 1833. Undervejs er der den
såkaldte Korporlige Jødefejde i 1819,
men myndighederne slår hårdt ned på
urostifterne. Jøderne står under
kongens/statens beskyttelse. Frederik
VI har siden sin ungdom som regerende kronprins vist sin forståelse for
de små i samfundet, bønderne og her
altså også jøderne. Selvom der i det
øvrige Europa i kølvandet på Den
franske Revolution og Napoleonskrigene sker en tilbagevenden til
tidligere tiders negative syn på jøder,
så gennemfører Frederik VI i 1814
emancipationen for de i landet fødte
og lovligt bosatte jøder. De er hans
undersåtter, hans jøder.

Rabbinerens ændrede rolle
Siden Templet med de dertil knyttede
præster og embedsmænd blev ødelagt, har rabbineren i diasporaen altid
været at betragte som den religiøse
ekspert, den lærde mand, der kunne
og skulle tolke skrifterne. Ledelsen af
selve menigheden har altid været lagt
i hænderne på en gruppe gode mænd,
kloge, ofte modne og formuende, der
er blevet kaldt forskelligt: de ældste,
rådet, repræsentanterne eller lign. En
talsmand for disse og/eller rabbineren
var ofte bindeleddet til det omliggende
majoritetssamfund.
En rabbiner er f.eks. ikke påkrævet
ved bryllupper, begravelser, omskærelser eller ved de daglige bønner
i synagogen. Der er brug for vidner
ved livets forskellige overgange og ved
gudstjenester de 10 voksne mænd,
der udgør en såkaldt minjan. Rabbineren vil her være at regne for en,
om end en lærd, blandt ligemænd.
Med Anordningen af 29. marts 1814
bliver der lavet grundigt om på dette.
Det er heller ikke en ukendt udvikling
i andre lande – specielt i Nordeuropa
- i denne periode.
Lovene for Begravelsesselskabet af
1810 nævner derfor intet om rabbinerens rolle. Til gengæld blev han,
med Anordningen, en vigtig person på
det administrative plan – også i
Selskabets regi.
I Anordningen kendte man heller ikke
ordet rabbiner. Der blev tale om, at
hver synagoge – der var jo en del i
provinsen – skulle have sin egen
Præst. I København skulle han have
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titel af Øverste Præst. Præsten får alle
en protestantisk præsts opgaver: at
prædike på modersmålet, at lede
menigheden og være dens repræsentant udadtil. Han skal sammen med
sin kateket, en nyskabelse: en slags
jødisk degn, sørge for religionsundervisningen. Der skal skabes en
lærebog, som skal have kongelig
autorisation, der skal holdes konfirmation – også ukendt i jødedommen. Den er meget anderledes end
Bar Mitzvah og gælder begge køn.
I Anordningen nævnes, at der skal
indsendes årlige beretninger fra
private selskaber, der beskæftiger sig
med ungdommens oplysning eller de
fattiges forsørgelse til Repræsentanterne. Det er nu den faste titel på
det jødiske samfunds, snart kendt som
Det mosaiske Troessamfunds „menighedsråd“, der i øvrigt også kommer
til at omfatte synagogeforstanderskabet, hvis formand bliver rabbineren
– ganske som i dag. Begravelserne
blandede man sig altså ikke i i 1814.
Det kom senere.
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I 1828 stod man over for at skulle
have en ny rabbiner i København. Den
forrige var afgået ved døden, og man
skulle finde hans afløser, der nu skulle
have titel af Øverste Præst. Repræsentantskabet, der i høj grad bestod af
mændene bag Begravelsesselskabet
af 1810, ønskede et opslag, der appellerede til den nye tids rabbinertype,
kendt af mange af dem fra Berlin og
Wien: den både fromme og Torahlærde, men også personen på niveau
med det omliggende samfunds
forskere og videnskabsmænd. Ifølge
Anordningen skulle en ny Øverste
Præst beherske tysk til at begynde

med og siden lære sig dansk inden
for 2 år. Der kom flere ansøgninger.
Valget faldt på Abraham Alexander
Wolff, som ikke savnede muligheder i
Hessen, hvorfra han kom, men alligevel valgte København. Gennem store
dele af hans karriere i Danmark, der
kom til at vare fra 1828 til hans død i
1891, mindede hans gamle menigheder
ham om, at de gerne så ham tilbage.
Abraham Alexander Wolff fik mange
opgaver at tage fat på, da han ankom
til København – udover at skulle lære
sproget. Først og fremmest skulle der
skabes nye, gode rammer om gudstjenesten, der havde manglet et samlet
rum siden den hidtil største synagoge
i byen, beliggende i Læderstræde, var
brændt i 1775. Krigene med England
og Bombardementet i 1807 samt
Statsbankerotten havde ikke fremmet
byggeplanerne. Grundstykket havde
man haft længe. Gudstjenester blev
holdt under mere eller mindre ordnede
forhold en halv snes steder rundt om
i byen, og i mangel af de ti mænd til
minjan, brugte man somme tider
bestikkelse for at få villige til netop
ens egen synagoge.
Wolff skulle også skabe et slags
reglement for den kommende store
fælles synagoge, der skulle skabe
ordnede forhold og overflødiggøre, ja
forbyde, de små bedehuse. Lærebogen
til de jødiske skolers religionsundervisning blev også hans opgave.
Synagogen blev som bekendt indviet
i 1833. Samtidig udstedtes Agenden,
som også regulerer begravelsesforholdene.

Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810

Agende for det mosaiske Troessamfunds Synagoge i Kjöbenhavn
til Brug ved Gudstjenesten og
andre høitidelige Leiligheder,
udarbeidet af Dr. A.A. Wolff, Præst
ved bemeldte Samfund. Med det
Kongelige danske Kancellies
naadigste Bevilling, Kjöbenhavn
1833.
Agenden er stadig en slags grundlov
for det jødiske samfund i København.
Reglerne gjaldt naturligvis også for
provinsen, men her havde man ikke
altid en fast præst/rabbiner, og kateketembedet blev kun af kort varighed.
For begravelsesvæsenet fik den også
stor betydning.
Medlemmerne af Begravelsesselskabet
af 1810 var sikkert nogenlunde tilfredse
med Agendens ord i de afsluttende
paragraffer ( §43 - §51) i afsnittet „Om
Liigbegjængelser“. Meget af det, de
havde kæmpet for og fået indskrevet
i egne love, var nu ikke blot en privat
forenings interne regler, men fastlagt
som norm for hele menigheden
Det fastslås, at retten til hele ceremonien
tilkommer de eksisterende begravelsesselskaber efter tur, medmindre den
afdøde er medlem af det pågældende
selskab. Hvis de pårørende ikke ønsker
nogen af disse selskaber involveret,
må der betales for 5 personer fra
menigheden, som skal instrueres af
præsten.
Kravene til ordnede forhold i forbindelse
med ligfølget og på begravelsespladsen bliver indskærpet.
Bestemmelserne om ligfølget ligner
meget 1810-lovene. Ingen må gå eller
køre med i følget, som ikke er sort-

klædte, sørgekapper kan dog benyttes.
Kun de pårørende i dyb sorg kræver
man ikke dette af. Hvis præsten følger
med toget, skal han sidde i vogn med
de nærmeste pårørende eller i den
straks efter dem følgende vogn.
Præsten er ved at blive en integreret
del af ceremonierne i det jødiske
samfund.
Nyt i forhold til begravelsesselskabets
love er også en betydelig medvirken
af menighedens ansatte personel:
præst, forsanger, kor etc. Som noget
helt nyt kræves det, at „Over- og
Underkantoren samt tvende Kirkebetjenter“ skal være til stede. Man vil
sikkert sikre sig, at der er folk til stede,
der kan fremsige de påkrævede bønner.
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Det præciseres hvilke bønner (på
hebraisk i parentes) - med henvisning
til sidetal i bønnebogen -, der skal reciteres og af hvem.
Hvis præsten er til stede, siger han
en bøn, så snart ligkisten er blevet sat
ned ved graven. Vil han holde ligtale,
skal koret først synge et vers. Han skal
altid indhente synagogeforstanderskabets samtykke til at holde ligtale.
Spørgsmålet om indsamling af almisser reguleres. Medlemmerne af begravelsesselskaberne kan stå for selve
ligkistens tilvirkning og gravning af
graven, blot alt er færdigt henholdsvis 3 og 2 timer før begravelsen.
Der er også en advarsel til begravelsesselskaberne. Der skal nemlig være to
forstandere i menigheden, der har det
overordnede ansvar – menigheden
ejer jo faktisk begravelsespladsen –
og hvis nogen af selskaberne vil lægge
disse regler hindringer i vejen, ja så
vil man antage folk, der kan ordne alt
det fornødne mod betaling, som kan
udredes hos familien eller for de
fattiges vedkommende af menighedens
kasse. Der er taget højde for, at de
frivillige ikke vil stille op.
Familien kan ønske korsangen udeladt, men en forsanger skal være til
stede og betales for at istemme bønnen hazur tamim.
Anordningen af 1814 og Agenden af
1833 skaber forhold i menigheden i
København - og provinsen -, der sikrer,
at alt foregår på en velordnet måde,
men for mange var der tale om indgreb i den religiøse frihed, retten til
at praktisere gamle traditioner.
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Begravelsesselskaberne måtte rette
ind med større eller mindre begejstring.
Der blev sikret lighed i den sidste færd.
Ingen barske taler skulle holdes over
den afdøde. Præsten måtte være i
overensstemmelse med repræsentanterne og synagogeforstanderskabet, når han holdt ligprædikner. A.
A. Wolff har ladet trykke en hel del af
sine, så man kan forsikre sig om, at
der ikke blev tale om åndelige standretter og ubehagelige mandjævninger.
Det store samfund fik sine ønsker til
regulering af jødernes religiøse liv
opfyldt. Reformvennerne var uden tvivl
tilfredse.
Begravelsesselskabet af 1810 kunne
praktisere sit frivillige arbejde uantastet – stort set efter regler, det selv
havde skabt. Om A.A. Wolff, der er
Agendens virkelige forfatter har følt
sig inspireret af 1810-lovene, vides
ikke, men muligheden foreligger.
Sammen med rabbinerens rolle og
indførelsen af korsangen er bestemmelsen om at begravelsesselskaberne
også efter tur skal varetage begravelser for ikke-medlemmer en nyhed,
som vi med historiens briller må
konstatere fik vidtrækkende (positive)
konsekvenser for begravelsesselskabet,
selvom normen senere bliver, at det
er de efterladte, der vælger, hvem der
skal medvirke.
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INDRE

REFORMER OG PROBLEMER

Efter de første år har Selskabets virke
tilsyneladende foregået relativt udramatisk. Selskabet har fungeret
efter hensigten og som nævnt i praksis
kunnet og måttet tilpasse sig de
ændrede vilkår i Troessamfundet. Opgaverne var begrænsede. Vi kender
ikke antallet af begravelser fra før
1848, men der har maximalt været
tale om en halv snes om året, ofte
færre. Initiativtagerne og de stiftende
medlemmer faldt efterhånden fra og
erstattedes af andre.
Da M.L. Nathanson som den sidste af
de oprindelige initiativtagere og
directeurer døde i 1868, fejredes
bisættelsen på behørig vis og med
megen opmærksomhed, men samtidig kunne nye energiske kræfter
komme til og bringe organisationen i
bedre overensstemmelse med udviklingen. Lovene fra 1810 var stadig
gældende, selv om der som nævnt
unægtelig var sket meget i mellemtiden. Medlemstallet var stagnerende.
Formodentlig blandt andet fordi de 2
gamle begravelsesselskaber efter
mange års uværdig splid og ballade,
med overrabbiner Wolffs energiske
medvirken i 1858 var forenet og stærkt
moderniseret og herigennem opnået
status som menighedens helt
dominerende begravelsesselskab.
Den ledende i reformarbejdet var
embedsmanden, bureauchef i Landstinget David Dessau, der var indtrådt
som directeur i 1865 og handelsagent
Moritz Sachs, der i 1868 erstattede
Nathanson.

1868-1910

Der tages allerede i 1868 med held
initiativer til at nedbringe udgifterne
ved begravelserne, herunder at få indskærpet og gennemført, at alle
regninger skulle gå gennem bedemanden, som bedre kunne kontrollere
og styre priserne. Man tager initiativ
til at få trykt de hebraiske bønner ved
begravelserne i dansk oversættelse til
uddeling til ligfølget, og man vedtager
en – som det hedder – forandring for
regnskabsførelse og registreringer. I
virkeligheden var der her tale om indførelsen af ordnede forhold, da det
synes som om formalia hidtil næppe
var overholdt helt efter bogen. Der
indføres fortrykte begravelsesprotokoller, hvor systemet er bibeholdt til i dag,
ordentlige regnskabsprotokoller og
alle væsentlige dokumenter og
skrivelser forsynes med numre, der
refererer til numre, anført i forhandlingsprotokollen. Disse numre genfindes på
dokumenterne i arkivet i dag, dog
arkiveret efter andre principper. Man
henvender sig direkte og ganske
kontant til Menighedens medlemmer
og peger nødvendigheden af at øge
medlemstallet, hvis Selskabet skal
bestå (se gengivelsen af den trykte
skrivelse); og i 1874 noteres det i den
nu langt mere indholdsrige forhandlingsprotokol, at det havde resulteret i 39
nye medlemmer. Endelig tog man
initiativ til ajourføring af 1810-lovene,
der jo på ingen måde levede op til de
i mellemtiden skete ændringer i
Troessamfundet og menigheden.
Lovene blev endeligt vedtaget i 1876.
Man kan på dette tidspunkt nøjes med
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ganske få ord om tilrettelæggelse af
begravelserne, da Agenden fra 1833
fastlagde hovedtrækkene. Rammerne
var med bygningen af det store nye
kapel i 1873 i Møllegade og muligheden
for sang- og orgelanvendelse dog
ændrede.
Organisatorisk fik generalforsamlingen
en mere central rolle. Der skulle afholdes generalforsamlinger hvert år og
denne skulle godkende en årsberetning og regnskabet, der herefter
blev revideret af valgte revisorer.
Directeurerne blev til en bestyrelse
med formand og bestyrelsen (på 7
personer – i et oprindeligt forslag kun
3) skulle genvælges i en bestemt
turnus. Samtidigt udarbejdedes en ny
og tidssvarende instruks for bedemand og ligbærere.
Nogenlunde samtidig opstår der
betydelige problemer med at få nye
bestyrere. Allerede i 1837 besluttede
man i en tilsvarende situation, at 5
directeurer var nok til at varetage opgaverne, og i 1874 anser bestyrelsen
det for forsvarligt (for en periode) at
nøjes med at være 3, men da David
Dessau udtrådte i 1881 var det på
generalforsamlingen i 1882 ikke muligt
at finde en tredje til bestyrelsen. De 2
tilbageværende bestyrere meddeler så
– også skriftligt til medlemmerne – at
de vil foreslå selskabet nedlagt, hvis
der ikke i 1883 findes mindst én ny
bestyrer. Det lykkes lige netop: David
Dessau indtræder igen som menigt
medlem! Han bliver atter valgt til
formand ved Moritz Sachs død i 1888
og fungerer til 1891, hvor han kommer
ud for en alvorlig kritik for, på eget
initiativ, at have indkøbt et ur for 100
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kr. til kapellet. Da Selskabet ikke vil
acceptere købet, trækker han sig både
som formand og bestyrelses-medlem.
Han melder sig i øvrigt ud af selskabet
året efter, men det sker af andre
grunde, der omtales nedenfor.
På det ceremonielle område kan det
nævnes, at Drengefriskolens ældste
elever ikke mere ønsker at synge ved
begravelser, og at Selskabet herefter
får overtalt Menighedens korassistenter
til mod passende betaling at deltage
sammen med Kantoren.

Trykt opfordring til medlemskab 1874
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Ligbrænding
En af de problemstillinger, som
Begravelsesselskabet i denne periode
også blev konfronteret med, var
spørgsmålet om Ligbrændinger.
Diskussionen herom kom til Danmark
omkr. 1875 og blev med stor energi
ført bl.a. af den jødiske læge og
hygiejniker Ferdinand Emanuel
Levison, der allerede i 1881 stiftede
den første danske ligbrændingsforening.
Modstanden i Folkekirken var meget
voldsom, og regering og domstole
overordentlig tøvende overfor
spørgsmålet, således at der først i
1892 blev skabt lovmæssig mulighed
for at personer ved testamente kunne
bestemme, at de skulle brændes.
Mosaisk Troessamfund havde forholdt
sig afventende, men med den vedtagne
lov måtte der skaffes klarhed på dette
punkt. Repræsentanterne henvendte
sig derfor til de to begravelsesselskaber
om spørgsmålet og Begravelsesselskabet af 1810 erklærede „på given
foranledning, at naar det forlangtes
ville det give sin medvirkning ved
eventuelle Ligbrændinger, dog kun i
Kapellet og paa Kirkegaarden“. I
slutningen af 1893 fremkommer menighedens repræsentantskab så med et
forslag til ordning, som bliver tiltrådt
af Begravelsesselskabet af 1810. Det
inkluderede ikke spørgsmålet om
rabbinerens deltagelse og i april 1895
henvender selskabet sig til Troessamfundets Repræsentantskab, dels
for at anmode om, at kapellet også
kan anvendes , hvor askeurnen ikke
skal nedsættes på begravelsespladsen,
men henstå i „ligbrændingsanstalten“,
dels for at anmode om, at der indledes
forhandlinger med „præsten“ om dennes

medvirken ved begravelseshøjtideligheden. Det første afvises, hvorimod
David Simonsen i 1896 under visse
betingelser indvilger i at deltage såvel
i kapellet som ved jordpåkastelsen.
Det bør vel her nævnes, at den første
urnenedsættelse på Mosaisk vestre
Begravelsesplads foregik allerede i
begyndelsen af 1893, nemlig ved
Selskabets første formand, David
Dessaus bisættelse og nedsættelse i
hustruens gravsted, men dog uden
Begravelsesselskabets formelle
medvirken. Han havde - vel af hensyn
til den uafklarede situation og den
vanskelige stilling, han eventuelt kunne
sætte Selskabet i – meldt sig ud i
1892, direkte med henvisning til, at
han ønskede ligbrænding.
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100-ÅRS JUBILÆET I 1910 - EN HALVVEJSSTATUS
I 1910 havde Selskabet 61 medlemmer
(1810: 80, 2010: ca. 375). Det medvirkede ved 29 begravelser (I 1810
1, i 2009: 44), heraf var 6 medlemmer.
Selskabet lededes af en bestyrelse
med 7 medlemmer mod 8 i 1810 og 9
plus 3 aktive suppleanter i 2010. Årets
regnskab balancerede med 3.147 kr.,
men det var ganske atypisk. Af disse
gik de 2.138,64 kr. til udgifter i forbindelse med 100-års jubilæet, som
det fremgår af nedenstående oversigt.
Man markerede først og fremmest
jubilæet med oprettelsen af 2 legater
og nedbragte dermed formuen ganske
betydeligt og så fik alle de ansatte og
begravelsespladsernes funktionærer
nogle pæne ekstra honorarer.
Selve fejringen foregik ret beskedent
ved en reception hos formanden med
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gratulanter. Af regnskabet fremgår
desuden, at der blev lagt en krans ved
stifterens – som det hedder – M.L.
Nathansons gravsten.
Til gengæld holdt rabbiner Schornstein
dagen efter en sabbatsprædiken, som
Selskabets bestyrelse var ganske godt
tilfreds med. Selskabet var jo på dette
tidspunkt fortsat – som det også kan
læses af prædikenen - ikke centralt
placeret i menighedslivet. Prædikenen
blev efterfølgende trykt og tilsendt
samtlige medlemer sammen med indkaldelsen til Selskabets generalforsamling i 1911. De afsluttende ord,
der kan læses modsat, giver sikkert
et godt billede af Selskabets placering
i menigheden i 1911. Schornstein fik
også en pæn gratifikation.

Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810

AFSLUTNINGEN PÅ SABBATPRÆDIKEN HOLDT I SYNAGOGEN DEN 16. APRIL
1910. DAGEN EFTER DET NY BEGRAVELSESSELSKABS 100 AARS JUBILÆUM.
AF M. SCHORNSTEIN, TRYKT I KBH. 1911. S. 13 - 14:
Det var under Kamp og Modstand,
dette Selskab opstod. Der var dem,
der ærligt mente, at det ikke var
gavnligt for Menigheden, og der var
andre, der skinhelligt fordrejede
Øjnene og–imod Jødedommens Morallære–ønskede de grundlæggende
Mænd alt ondt.
I Dag kan vi se tilbage paa et Tidsrum
af 100 Aar, hvor dette Selskab har
virket. Hvem kan endnu
sige, saaledes som det
dengang blev sagt, at
dette Selskab skulde
være en Fare for det
religiøse Liv? Selv
om man anser den
ældgamle, jævne og
gribende Form for Jordfæstelse
som
den
værdigste og smukkeste,
vil man dog ikke kunne
nægte, at dette nye
Selskab har haft en
Mission og har virket til
stor Gavn for vor Menighed.
Det har ikke hindret et eneste
Menneske i at forme sin Begravelse
efter ældgammel Skik, og jeg tror
heller ikke, det har fristet mange til
at forlade den gamle jævne Form;
men det har samtidig givet de mange,
der ikke følte sig tilfredsstillet ved den
gamle Form, en Mulighed for alligevel
at jordfæste deres kære efter jødisk
Lov og Skik om end i en forandret Form;
det har givet mange, der ellers var
ligegyldige overfor deres Religion,
Lejlighed til at høre Religionens trøstende Røst i et Øjeblik, hvor de netop
var mest modtagelige for den, og det
har derved bidraget til at holde mangen
en fast ved hans Samfund, som ellers
maaske havde været tilbøjelig til at
falde fra; det har udadtil givet Lejlighed

til mangen en „Kiddusch haschem“,
idet ogsaa anderledes troende fik
Jødedommen at se i en tiltrækkende
Form og fik dens smukke og dybe
Tanker at høre, der fyldte dem med
Beundring og Ærefrygt. Naar jeg endnu
nævner, at Selskabet desuden i dette
store Tidsrum i al Stilhed og Stilfærdighed ogsaa overfor de levende har øvet
Kærlighedsgerninger i en stor Maalestok,
at dets ledende Mænd til alle Tider offervilligt og beskedent har
stillet deres Tid og Kraft
i den gode Sags Tjeneste
uden nogen sinde at
vente eller faa saa meget
som en Tak – saaledes
som ogsaa dette sjældne
Jubilæum er bleven fejret
ikke med gensidige Taksigelser, rosende Taler og
store Fester, men med
stille Kærlighedsgerninger
– naar jeg i al Korthed kun
nævner dette, saa faar vi
som det religiøse og
moralske Regnskabs
smukke Resultat en
ganske betydelig Sum af
gavnlige Virkninger og gode
Gerninger; og vi foranlediges ved
dette tilbageblik til med Vemod og Tak
at mindes alle dem, der har grundlagt
og vedligeholdt dette Selskab og til at
bringe en oprigtig Tak til de Mænd,
der for Tiden efter deres Fædres
Eksempel med stille og beskedent Sind
ofrer deres Tid og Kraft for dette
Selskabs ideelle Formaal. Vi vil da
ønske og bede til vor Alfader i Himlen
om, at han maatte skænke disse
Mænd den store lykke ogsaa i
Fremtiden at kunne virke til Gavn for
deres Tro og deres Samfund, at han
ogsaa i Fremtiden maatte lade sin
Velsignelse hvile over deres Gerning
og over det ny Begravelsesselskab.
Amen!
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I

ROLIG GÆNGE

1910-1970

Denne lange periode i Begravelsesselskabets historie kan bedst karakteriseres
med den valgte overskrift. Det er måske
i det hele taget det mest optimale, at
et selskab med de opgaver og målsætninger, som Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810 har, kan fungere med
det egentlige og være forskånet for
alt for voldsomme udefra kommende
forstyrrelser. Det fremgår af oversigterne
bagest i denne skildring, at der i første
halvdel af perioden er tale om et noget
faldende aktivitetsniveau og vel også,
at Selskabet, som lillebror, lettere blev
overset, men der blev i perioden aldrig
stillet spørgsmålstegn ved eksistens
eller berettigelse og den daglige dont
blev udført med samme alvor og værdighed som både før og senere. Der er
stor kontinuitet i medlemsskare,
bestyrelse, og bedemandsstillingen,
og forholdet til Troessamfundet og
rabbinerne har tilsyneladende været
ukompliceret med respekt fra begge
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sider. Nogle falder fra og andre kommer
til, men sagen er den samme. En
mindre lovrevision i 1916 sikredede,
at disse var dækkende, også for medvirken ved bisættelser for ligbrænding.
Begivenhederne i oktober 1943 med
deportationer og flugt til Sverige var
naturligvis voldsomme og dramatiske
og medførte en tvungen uvirksomhed
for Selskabet, men betød vel også bagefter en forøget bevidsthed om de
væsentlige sider af livet og betydningen
af den jødiske identitet. Under alle omstændigheder vender tilslutningen til
selskabet sig, og medlemstal og antallet af begravelser stiger langsomt.
150-års jubilæet i 1960 blev højtideligholdt ved besøg på begravelsespladsen
med blomster på de seneste 4 formænds
grave og en smuk tale af overrabbiner
Marcus Melchior med mange gode
ønsker for fremtiden ved den følgende
sabbatsgudstjeneste. Meget mere er
der nok ikke at sige om denne lange
periode af det 20. århundrede.
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NYE TIDER 1970-2010
Den seneste menneskealder har været
vidne til meget betydelige forandringer
i livsvilkår og omgangsformer. Det
gælder det ’store’ samfund, nationalt
som internationalt, og selvfølgelig
også på tilsvarende vis det jødiske
samfund i Danmark og dets institutioner. For Det Jødiske Begravelsesselskab
af 1810 var situationen omkring 1970
i mange henseender som i 1870, i
hvert fald med hensyn til antallet af
medlemmer og begravelser. De ydre
former har selvfølgelig ændret sig.
Høje sorte hatte, der var obligatoriske
i 1870, var afskaffet. Biler har afløst
hestevogne, telefonen for det meste
brevene, og begravelserne foregår i
Valby og ikke på Nørrebro. Men på
mange måder gik Verden sin vante
gang, også i Begravelsesselskabet.
Det var fortsat det ’lille’, velanskrevne,
men mindre ortodokse begravelsesselskab i forhold til det dominerende
Forenede israelitiske Begravelsesselskab af 1858, og det var fortsat i
ikke ringe grad knyttet til de gamle
jødiske familier fra det nittende
århundrede. Aktiviteterne i slutningen
af 1960’erne, antallet af medlemmer
og begravelser, var efter en meget stilfærdig periode med tilbagegang i
1920’erne og 1930’erne kommet
nogenlunde op på 1870’er niveau.
Gennemsnittet af begravelser, som
Selskabet deltog i, var under 20 og
dermed ikke meget større end i
1880’erne. Medlemstallet var fortsat,
trods en vis nyrekruttering efter 2.
verdenskrig, ca. 60. I den følgende
periode bliver det betydeligt anderledes.

I 1967 medvirkede Selskabet ved 10
begravelser. 15 år senere var tallet 72.
Selvom dette er yderpunkter, så er der
gennemsnitligt tale om en firdobling
af begravelser fra 60’erne til 80’erne,
som holder sig nogenlunde konstant
til omkring årtusindskiftet. Medlemstallet er gennem aktivt rekrutteringsarbejde fulgt langsomt efter, således
som det mere detaljeret fremgår af
redegørelsen s. 53.
Det siger sig selv, at dette udgjorde
en organisatorisk og arbejdsmæssig
udfordring, der i første omgang betød
indførelse af en mere velplanlagt og
veldefineret indbyrdes fordeling af
bestyrelsesmedlemmernes opgaver,
men i 1984 vælger man gennem en
lovændring desuden at forøge antallet
af bestyrere fra 7 til 9 og moderniserer
herved tillige organisationen ved at
optage en kvinde. I 1995 beslutter
Selskabet desuden som yderligere aflastning og for at skabe et bedre rekrutteringsgrundlag at genindføre en
tidligere eksisterende, men sjældent
brugt, praksis med valg af en suppleant til bestyrelsen. Dette var
strengt taget ikke omtalt i de noget
summariske 1984-love, der da også
ændres i 1997, hvorved der åbnes
mulighed for at vælge op til 3 suppleanter. Og det har man så gjort
siden. Disse har i praksis deltaget på
lige fod med de ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Lige så indlysende er det, at behovet
for frivillige til at udføre tahara og til
at udgøre minjan og kaste graven til,
har været tilsvarende støt stigende.
For det sidstnævntes vedkommende
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og en fuld jødisk tilværelse har
været nemmere.

Suppleanter 1995-2010:
Salle Fischerman
Erik Henriques Bing
Bjarne Bikov
Bent Bograd
Yossi Maman
Bent Goldschmidt
Michael Nadelmann
Simon Fish
Jan Strumberger

1995-96* og 20041996-98
1998-2004*
1999-2004*
1999-2005
2005-06
20052006-2007
2007-

* herpå valgt som ordinært
bestyrelsesmedlem.
også fordi der er blevet en del flere
enlige uden ret mange nærtstående.
Selskabet har løbende måttet gøre en
stor indsats for at få tilstrækkeligt
mange til at melde sig.
Der er næppe en enkelt forklaring på
denne store vækst i Selskabets omfang og aktiviteter, og det skal heller
ikke søges udredet i detaljer. Selv i et
jubilæumsskrift må det dog nok medgives, at hele æren ikke kan tillægges
Selskabet selv. Den almindelige udvikling og modernisering i Troessamfundet og dets ledelse og medlemmernes holdninger har selvsagt været
af afgørende betydning. Selskabet har
så haft evne og vilje til at favne bredere
end hidtil og til at gøre tydeligere opmærksom på sig selv. Hertil kommer
nok, at den mest ortodokse del af
menigheden, for hvem bistand fra
Begravelsesselskabet traditionelt og
holdningsmæssigt var utænkeligt,
omfangsmæssigt er blevet reduceret
mest. Både børnene og de ældre er i
et betydeligt omfang rejst til udlandet,
specielt Israel, hvor mulige ægtefæller
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Udviklingen har gjort et nærmere
samarbejde med Troessamfundet
naturligt. Symptomatisk henlægges de årlige generalforsamlinger
således fra 1973 til Troessamfundets lokaler i Ny Kongensgade,
hvor de tidligere var foregået i
formandens dagligstue. Fra at
have været et selskab, som menigheden hørte, når der behandledes
spørgsmål om rituelle forhold,
begravelsesplads og kapel er det
nu blevet en helt naturlig samarbejdspartner.
Forholdet til de øvrige begravelsesselskaber har også skiftet karakter.
Allerede fra 1960’erne indledtes der
et vist samarbejde med Ligfølgeselskabet, Jødisk Broderskab af 1768,
der, efter at dette også påtog sig
begravelser fra 1980’erne, intensiveredes
og i den seneste tid samarbejder alle
de gamle selskaber i god forståelse
og i respekt for hinanden. Nu med
Begravelsesselskabet af 1810 som den
absolutte storebroder.

I internationaliseringens tegn er der
de senere år etableret tilbagevendende
fællesskandinaviske møder til gensidig
støtte og inspiration.
På det praktiske plan har selskabet også
måttet følge med især den tekniske
udvikling. Allerede i 1980’erne kom
regnskaberne på EDB og der anskaffedes fax-maskiner til både egen inspektør
og til inspektøren på begravelespladsen
til lettelse af det omfattende papir-
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arbejde og på det seneste er udviklet
en informativ hjemmeside, der er let
tilgængelig, også fra Troessamfundets
ditto.
Formelt set er den største forandring
overhovedet, at Selskabet ikke mere
beskæftiger sin egen inspektør, som
ellers har været det centrale led i alle
begravelsesaktiviteterne, både de
administrative og de praktiske ved at
denne i 2003 er blevet selvstændig
som bedemand. I praksis har dette
dog ikke nogen reel betydning for
Selskabets virke.
Den samlede udvikling den seneste
generation og Selskabets centrale
placering i menighedens liv har på den
anden side også haft indvirkning på
det holdningsmæssige plan. Det, som
grundlæggerne i 1810 iværksatte,
måtte, både i form og indhold,
karakteriseres som alt andet end en
almindelig jødisk chevra kaddischa.
Bare valget af det danske navn
’begravelsesselskab’ måtte den gang
opfattes som provokatorisk og
radikalt. Selskabet var den gang tænkt
elitært og minimalistisk med hensyn
til ceremonierne med det ene formål
at skabe værdige jødiske begravelser
for medlemmerne og deres familier.
Udviklingen, også de sidste 40 år, har
tydeligt bevæget selskabet ind i
normalitetens sfære. Et markant
eksempel fra de senere år (1986), er
optagelsen af skikken med at afholde
festmåltider - chevra seudah på Yom
kippur katan - som er blevet en del af
Selskabets naturlige aktiviteter. Det
afspejler sig også i en tilpasset sprog-

brug. Omtalen af begravelsespladsen,
indtil for nylig endda ’kirkegården’ som
’bet olam’ ville f. eks. for en generation
siden have forekommet kunstigt. Men
denne udvikling skal nok også ses som
et naturligt resultat af genbesindelsen
på det jødiske, der generelt har gjort
sig gældende, især siden 1970’erne.
På det foreningsmæssige plan har
Selskabet som noget relativt nyt fundet
det passende at markere langvarig,
ganske særlig indsats med tildeling af
æresmedlemsskaber, indtil nu (febr.
2010) i alt 4.
Selskabets æresmedlemmer
pr. 1/1 2010
Hannah Schalimtzek
Bernhard Ginsborg
Arthur Norden
Johnny Tikotzki

(1995)
(2001)
(2002)
(2006)

Hidtil har det i Selskabets regi været
kutyme ved generalforsamlingerne at
mindes de medlemmer, der var afgået
ved døden siden forrige år. Det er nu
suppleret med en smuk mindebog,
hvor alle afdøde medlemmer siden
1984 er indskrevet.
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SELSKABETS

MINDEBOG

FOR AFDØDE MEDLEMMER,
INDVIET ÅR
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SAMMENFATNING
Det er ikke så lige til at udmønte 200
års virke i en kort formel, hvis man
ser på de ydre forhold. Som det fremgår af fremstillingen, er det ret let at
se, at Begravelsesselskabet gennem
den lange periode af Danmarks og den
københavnske jødiske menigheds
historie naturligvis til stadighed har
måttet tilpasse sig skiftende vilkår og
betingelser.
I forhold til det jødiske samfund kan
man dog pege på, at den situation,
som Selskabet blev oprettet i og
begrundet med var stærkt influeret af
en splittet menighed, både organisatorisk og holdningsmæssigt. Synspunkter på integration overfor bevarelse af gamle værdier var trukket
ekstra hårdt op. Troessamfundet, som
vi kender det i dag, var i sin første
vorden. I Selskabets første årtier
udjævnedes og mildnedes disse modsætninger dog efterhånden ganske betydeligt.
Den fra statens side påtvungne reorganisering af såvel administrative
som religiøse former gennem bekendtgørelsen i 1814, etableringen af
en enhedsmenighed med en centralt
placeret og indflydelsesrig, moderne
overrabbiner og fastlæggelsen af
religiøs praksis, håndspålagt og til dels
præget af statsmagten, blev af de aller
fleste hurtigt accepteret. Den overvejende del af menigheden blev ret
hurtigt og stærkt integreret i det større
borgerlige samfund i 1800-årene.
Dette ændrede Begravelsesselskabets
grundlag så klart, at direktørerne i
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1874 i en henvendelse til Menighedens
medlemmer om indmeldelse faktisk
erkender, at Selskabets egentlige
målsætning var nået, således at det
kunne nedlægges. Når det alligevel
fortsatte, har det altså været på andre
præmisser i en normaliseret situation.
Mere på dets egne kvaliteter og evne
til på tilfredsstillende vis at løse sine
opgaver, end som en alternativ opposition til et for ortodokst større
begravelsesselskab. I mere end 100
år herefter har tilslutningen nok mest
af alt været traditionsbestemt, men
med et mere liberalt og rummeligere
tilsnit. Dette har så i den senere tid
medført, at Selskabet er blevet det
helt dominerende.
Udadtil kan det blot konstateres, at
Selskabet, såvel som Troessamfundet,
lige siden Frederik VI og enevældens
tid – uanset skiftende holdninger i dele
af befolkningen – til stadighed har haft
helt overvejende gode og ukomplicerede
relationer, såvel til statsmagten som
til de kommunale myndigheder. Det
gælder bestemt også i spørgsmål om
de særlige begravelsesforhold, som
gælder for jøder.
Når det kommer til stykket, er alt dette
måske af mindre betydning end det
forhold, at Selskabet igennem en så
lang periode – i den rette ånd, med
den fornødne værdighed og hensynsfuldhed - har kunnet bistå ved begravelse
af her afdøde jøder og udgjort god
støtte til de efterladte. Det har man
lov til at tænke tilbage på efter 200
år.
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Kvæder på Mosaisk nordre Begravelsesplads
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BEGRAVELSESSELSKABET

OG BEGRAVELSESPLADSERNE

Mosaisk nordre Begravelsesplads
I 1810 var der kun én begravelsesplads i København, nemlig den på Nørre Fælled, ved det nuværende Møllegade nr. 12. Den daterer sig fra 1694,
hvor grundstykket rundt om den første
grav fra 1693 blev købt. I begyndelsen
var området ikke synligt afgrænset,
men fra 1704, hvor pladsen igen blev
udvidet, var der sket en indhegning
ved et plankeværk. Samtidig blev der
givet tilladelse til at bygge et hus til
kapel og opsynsbolig. Om dette vides
ikke meget, men et lighus/kapel omtales i lovene fra 1810. På et kort fra
ca.1804 (se overfor) kan man tydeligt
se, at der er bebyggelse på jordstykket
og af opmålingsprotokollen vedr. Bygningsafgiften 1804ff. (i Stadsarkivet i
Kbh.) fremgår, at der på begravelsespladsen - gl. matr. nr. 88, fra 1804 nr.
55 - ud til den nuværende Møllegade,
lå et ét-etages forhus på 241 alen2 med
kvist og karnap samt en sidebygning
på 90 alen2 ind mod begravesespladsen.
I forhuset boede ved folketællingen
1801 „Graver ved Jødekirkegaarden“
Levin Abraham (død 1832), hans
kone, Juliane f. Bendix og et par børn.
Det er rimeligt at udpege sidebygningen
som det ligkapel, der på det tidspunkt,
- og synes det af senere kort - længe
efter anvendtes. En enkelt bemærkning i
Selskabets forhandlingsprotokol viser,
at man i 1834 anskaffede nogle skamler
og sorte tæpper til brug her. Meget
tyder på, at faciliteterne i 1860-erne
ikke længere var så gode eller tidssvarende, da der måtte indrettes et
nyt kapel i 1873. Af Bygningskommis-

sionens arkiv ses, at fabriksejer
Fraenkel i juni 1872 har søgt om
tilladelse til at opføre et interimistisk
skur, lukket på 3 sider med åbning
mod begravelsespladsen til brug for
den jødiske menighed som ligkapel.
Samtidig må tegning til et nyt kapel
være blevet udarbejdet, for tilladelse
blev givet under forudsætning af, at
skuret blev nedrevet, så snart kapellet
stod færdigt. 22. august 1872 søgte
arkitekt Tvede om byggetilladelse til
et kapel i forbindelse med en inspektørbolig. Den 13. august 1873 stod kapellet færdigt. Dette eksisterede til 1928
og er afbildet i Jødisk Familieblad fra
marts 1930. I 1928, hvor kapellet jo
ikke brugtes mere, efter at Mosaisk
vestre Begravelsesplads var blevet
taget i brug 19. januar 1886, ønskede
man at rive det ned. Det var for dyrt
at vedligeholde. Repræsentanterne
bad arkitekt ved Mosaisk Troessamfund,
Albert Oppenheim, fremkomme med
planer for nedrivning og etablering af
et pænt indgangsparti ved siden af
inspektørboligen. Oppenheim tegnede
den åbne loggia, som mod gaden fik
en smedejernslåge, som kunne åbnes
inde fra inspektørboligen. Samtidig fik
man et smukt kig ud på begravelsespladsen. På kapellets plads blev anlagt
en græsplæne. I Jødisk Familieblad
1930 vises tillige resultatet af ombygningen, og man kan hurtigt forvisse sig om, at det er sådan tingene ser
ud den dag i dag. Den sidste begravelse
på Møllegade blev iøvrigt foretaget i
1967 i reserveret jord. Den nuværende
smukke mur er fra 1907.
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Det gamle kapel fra 1873 på Møllegade
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Møllegade efter ombygningen i 1928
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Selskabets indsats på begravelsespladsen ved Møllegade og kapellet dér
synes at have været ganske beskeden
mens den var i funktion. Og midlerne
hertil har nok heller ikke været tilstede.
I alle tilfælde tier kilderne herom. Vi
ved, at kapellet fra starten udstyredes
med et orgel, bl.a. fra det korregulativ,
som Troessamfundet udstedte i oktober
1873, men det omtales hverken i
Selskabets forhandlingsprotokol eller
i arkivet, så selvom det utvivlsomt har
været i overensstemmelse med
Selskabets holdninger, at man har
kunnet benytte orgel, hvis familierne
ønskede det, må vi gå ud fra, at det
er Troessamfundet, der har stået for
den sag. Det gælder også skamler til
kapellet, som Selskabet udtrykkeligt
ønsker sig og takker for. I nyeste tid
har selskabet dog i samarbejde med
Mosaisk Troessamfund taget skridt til
vedligeholdelse og renovering, særligt
af gravstenene.

Mosaisk vestre Begravelsesplads
Når Mosaisk nordre Begravelsesplads
i Møllegade i sidste del af 1800-tallet
ikke kunne bruges mere, skyldtes det,
at der var sket en bebyggelse rundt
om begravelsespladsen. Den sidste
udvidelse skete i 1855. Man købte ny
jord ude ved Vestre Kirkegård og planlagde et nyt kapel og en opsynsbolig,
hvor man ikke skulle gennem forstuen
for at komme til begravelsespladsen!
Hvor Det mosaiske Troessamfund i
København tidligere havde betjent sig
af arkitekter fra det store samfund,
mest kendt G.F. Hetsch, som tegnede
Synagogen i Krystalgade, havde man
i 1885 mulighed for at henvende sig
til jødiske arkitekter som Frederik Levy
(1851-1924). Han var uddannet på
Kunstakademiets Arkitektskole med
eksamen i 1878. Han fik mange opgaver for menigheden.
Den 2. maj 1885 ansøger han om tilladelse til at bygge en gartnerbolig på
grunden i Sydhavnskvarteret, i dag
Vestre Kirkegårds Allé nr. 11. Det bliver
den nu eksisterende inspektørbolig, en
stor smuk bygning med 8 værelser. I
gavlen ses inskriptionen:
Aar 5646 (1885) anlagde Det Mosaiske
Troessamfund i København denne
Begravelsesplads.
Under inskriptionen forefindes en
kumme til rituel håndvask.
I løbet af 1885 bliver der ansat en
inspektør, pladserne til de første grave
udstykkes, muren med den for nylig
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restaurerede smedejernsport opføres.
Endelig opføres kapellet.

dets udseende kan man få på omslagets bageste inderside.

Den første begravelse sker den 19.
januar 1886.

Som stadig og intens bruger af kapellet, er der intet mærkeligt i, at begravelsesselskabets bestyrere og
bedemand/inspektør får et indgående
kendskab til forholdene i kapellet og
på begravelsespladsen, og det giver
sig til stadighed udslag i påpegelse af
mangler og forslag til forbedringer, der
adresseres til Troessamfundets
repræsentanter. Ofte med det resultat,
at ét eller flere af begravelsesselskaberne ofte ganske frivilligt bidrager
til finansieringen af udbedringen eller
nyanskaffelsen.

Kapellet er en basilika med apsis. Det
er opført i røde sten og leder tanken
hen på norditalienske kirkebygninger.
Ved indgangen står to søjler, som skal
minde om de navngivne søjler, Boas
og Jakin, ved Templet i Jerusalem.
Inden for indgangsportalen findes en
forhal med trappe til galleriet. Her
skulle kvinderne efter skikken i
Synagogen sidde. I dag sidder man
på hver side af midtergangen, og man
bruger en sideindgang, når man skal
træde ind i kapellet. Disse forhold blev
ændret rent arkitektonisk i 1925 af
arkitekt Albert Oppenheim, som i øvrigt
i sin tid var ansat hos arkitekterne
Frederik Levy og Gotfred Tvede.
Ligstue til tahara, vågerum og kontor
til inspektøren/bedemanden er anbragt
i tilbygninger langs kapellet.
Selskabet har til gengæld taget ganske
aktivt del i forholdene på Mosaisk
vestre Begravelsesplads lige siden
starten. Orglet, som man var blevet
vant til, kunne ikke undværes, så
Selskabet tilbyder med det samme at
bidrage 4.000 kr. til udsmykningen af
kapellet, herunder til anskaffelse af et
sådant instrument. Det indkøbtes i
1887, var af mærket K. Olsen og anbragtes i kapellets apsis bag en
dekoreret skranke. Det befinder sig nu
på galleriet, der tidligere brugtes af
menighedens kvinder, og har ikke
været anvendt i lang tid. Et indtryk af
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Det største problem ved kapellet var
(og er), at det er vanskeligt at
opvarme ordentligt. Isoleringen var
efter tidens praksis minimal og man
kunne jo ikke holde kapellet opvarmet
hele tiden. Allerede kort efter indvielsen bekostede Begravelsesselskabet af 1810 kokustæpper på
hele gulvet, muligvis også af akustiske
og æstetiske grunde, og i 1899 er
generne så følelige, at Selskabet får
en ingeniør til at fremsætte forslag til
en forbedring, der både skulle nedbringe opvarmningstiden og sikre en
nogenlunde udholdelig temperatur.
Hele projektet med overslag og tegning
findes i arkivet. Man tilbyder et betydeligt tilskud, men Troessamfundet
må, under henvisning til manglende
midler, afslå forslaget og i øvrigt også
af hensyn til brandfaren afvise opstillingen af petroleumsovne på kvindegalleriet. Selskabet vedtager så i 1903
selv at betale hele projektet (3.000 kr.)
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og håber på, at Det forenede israelitiske
Begravelsesselskab af 1858 vil dække
nogle af udgifterne. Løsningen var en
forbedring, men absolut ikke optimal,
og det ses, at der til stadighed er nye
ønsker om bedre opvarmningsforhold,
også i mindre rum.
I den senere tid, hvor begravelsesselskabet har rådet over flere midler,
er tilskuddene til både udsmykning og
til forbedring og vedligeholdelse en
ganske jævnlig foreteelse. I 1986 står
Selskabet for en generel renovering
af kapellet og yder et betydeligt
økonomisk bidrag og i 1987 støtter
man etablering af et højtaleranlæg. I
1989 ydes 10.000 kr til renovering af
el-anlægget. Der anskaffes sænkeapparat til kisterne og vogn til at køre
ligkisten den efterhånden lange vej til
gravstedet o.s.v., o.s.v. På det seneste
er det især projektet med genopretning
af væltede gravsten o.lign., der er på
tapetet, som også omtalt i afsnittet
om begravelsespladsen på Møllegade.
For nylig indkøbtes nye kandelabre til
levende lys og et smukt dække med
selskabets logo til brug ved stenafsløringer, så det er ikke alt sammen
gået til maling og teknik.

afsluttet, rejste en ganske alvorlig
intern drøftelse i menigheden, idet der
i repræsentantskabet var blevet flertal
for på dette areal at tillade begravelser
af ægtepar, hvor den ene part ikke var
jøde. Det skete mod alle begravelsesselskabernes ønske. Området blev
taget i brug i 2006 og for Selskabets
vedkommende valgte man analogt
med rabbineren kun at deltage i
begravelseshøjtideligheden i kapellet
for den jødiske part, men ikke som
selskab at følge kisten til graven.

Det oprindelige areal på begravelsespladsen blev efterhånden udnyttet, og
da man af Københavns Kommune i
1930 købte en betydelig udvidelse
skønnedes det, at der var areal til
begravelser til ca. 1990. Det skøn var
for pessimistisk, men i 1980’erne
indledtes en meget langtrukken forhandling med kommunen om mere
plads, hvilket i 2003, hvor købet var
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Ved indvielsen af det nye kapel på Møllegade
i 1873 udstedes præcise regler for den
musikalske del af sørgehøjtideligheden.
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BØNNER

VED

DØDSFALD

Bønner ved gudstjeneste og ved livets
store begivenheder kendes og huskes
udenad af de fleste medlemmer af en
menighed, men der er også gennem
tiderne foranstaltet udgivelser både i
de almindelige bønnebøger til årets
gang og som særlige tryk. Et særligt
forhold er her naturligvis, at bønnerne
siges på hebraisk. I nyere tid har man
derfor følt behovet for dels en oversættelse, dels en transskription til latinske
bogstaver af de hebraiske skrifttegn.
Allerede før Tephilath Israel, den store
bønnebog med både hebraisk og dansk
tekst af A.A. Wolff, udkom i 1856,
eksisterede der en bønnebog, “Bønner
til Brug paa Kirkegaarden, København,
trykt hos S. Trier i 1850. Indledningen
gengives ordret i Tephilat Israel samt
i en udgave fra 1877 trykt hos F.

OG

BEGRAVELSE

Philipsen, hvor der dog ikke er nogen
hebraisk tekst. Meget tyder på, at
ordene er Wolffs. Han besværer sig i
en note over de pragtfulde gravmæler
på kirkegården, “endog smykkede med
hedenske Sindbilleder“! Fra 1874 stammer et lille tryk med både hebraiske
og danske bønner og salmer, „Psalmer
og Bønner ved Begravelser i den
mosaiske Menighed i Kjøbenhavn,
trykt hos J.H. Schultz. Denne lille bog
er stadig i brug. Sammen med en række
oplysninger, blandt andet om stenafsløringer, og forsynet med smukke
illustrationer og fotos blev den genoptrykt 1995 af Jødisk Broderselskab af
1768. Man kan let forvisse sig om, ved
en sammenligning af alle teksterne,
at det er de samme bønner, der går igen
i samme rækkefølge. De forskrifter, der
fastlægges i Agenden i 1833 har været
fastholdt siden. Noget tyder på en mere
simpel ceremoni tidligere, f.eks.
fastlægger
bestemmelserne
i
Begravelsesselskabet af 1810s første
love, at der alene blev sagt Kaddish
ved graven.
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DEN

ØKONOMISKE SIDE AF SAGEN OG

MULIGHEDEN FOR AT STØTTE ANDRE FORMÅL

Traditionelt har jødiske begravelsesselskaber som bekendt ydet deres bistand som en religiøs pligt og det har
selvsagt været ulønnet. De efterladte
skulle alene afholde de faktiske udgifter.
Det var også tilfældet ved etableringen
af Begravelsesselskabet af 1810 og
det har siden været princippet. Indtægterne i form af medlemmernes årlige
kontingenter og efterhånden i langt
højere grad den afgift til Selskabet,
som ikke-medlemmer måtte betale for
dets medvirken ved begravelsen har
grundlæggende skulle bruges til
dækning af løn og honorarer til bedemand, ligbærere og administration.
Herudover i skiftende grad til honorarer
til kantor, sangere og rabbinerens medvirken.
Det er i denne sammenhæng lidt interessant at konstatere, at det kontingent,
der endelig fastlagdes i 1813 til 2 Rigsdaler., og som i 1875 ved møntreformen blev til 4 kr., forblev konstant
i 123 år, idet det i 1947 besluttedes at
hæve beløbet til 10 kr. årligt. I 1962
blev det 15 kr. og det er siden i takt
med den almindelige prisudvikling
blevet sat op nogle gange.
Bidraget for deltagelse af ikke-medlemmer, der oprindelig skulle forstås som
en indmelding med tilbagevirkende
kraft og som blev fastsat til 5 års
kontingent, forblev uændret næsten
lige så længe, men dog af Selskabet
foreslået hævet til 40 kr. allerede i
1943, men Troessamfundet fandt, at
30 kr. var nok. Dette beløb er senere
hævet med nogle års mellemrum.

For det allermeste har der været et
overskud på det årlige regnskab. Og
da Selskabet jo ikke har haft til opgave
at akkumulere kapital, har det givet
mulighed for, fra tid til anden, at anvende dette overskud til velgørende eller
andre formål, relateret til Selskabets
virke. Selskabet har løbende deltaget
i vedligeholdelsesopgaver og ønskede
forbedringer på begravelsespladserne.
Dette er omtalt i et tidligere afsnit.
Men der har også været plads til at
tilgodese andre formål. Hyppigt har
man givet bedemanden og evt. graverne et supplerende honorar, ofte som
et „dyrtidstillæg“. I nyere tid kan f.eks.
nævnes, at man i 1915 under 1.
verdenskrig støttede jødiske kvinders
suppekøkken. Fra 1973 udvidedes med
de øgede midler virkeområdet, og
man har siden også benyttet midler
til Israelhjælpen, til støtte af nødlidende jøder i Israel og især i Rusland
og Ukraine.
En særlig problemstilling har velgørenhedsbøssen været. Begravelsesselskabet
af 1810 har, selvom det ikke omtales
i lovene i 1810, givetvis fra første færd
fulgt den almindelige tradition og i
forbindelse med begravelserne haft en
bøsse til indsamling af midler til
velgørenhed. Indholdet har typisk i al
diskretion været anvendt til fattige i
menigheden. I Agenden fra 1833
foreskrives hvorledes midlerne må
indsamles. I Selskabets love fra 1876
og 1916 bestemmes det, at disse
midler skal holdes uden for regnskabet
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og anvendes efter bestyrelsens skøn,
mens det fra lovene i 1984 bestemmes, at der også skal gøres rede for
denne post i regnskabet. De eneste
spor, der ses i bestyrelsesprotokollen
er, at man ved et bestyrelsesmøde i
Selskabet i marts 1883 bestemmer, at
den fungerende bestyrer ikke skal stå
med indsamlingsbøssen, men at
denne skal opstilles ved indgangen til
kapellet – og det må her i 1883 endnu
være på Møllegade - så at enhver kan
lægge sin gave deri, underforstået i
al diskretion. Efter hver begravelse skal
bøssen tømmes, og beløbet skal overgives til kassereren.
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Man besluttede ved den lejlighed at
anskaffe en større messingbøsse til
anbringelse på en piedestal. Ved hver
begravelse skulle den sættes frem ved
døren fra kirkegården ind til kapellet.
I 1904 beslutter bestyrelsen at bemyndige kassereren til uden at indhente dens tilslutning at udbetale af
Fattigkassen, d.v.s. bøssens indhold
„til Præsten og Menighedens Læge de
Beløb, disse anmodede om til Velgjørenhed“ og tilsvarende „til Herr Prof. D.
Simonsen de Beløb han i samme Øjemed maatte anmode Kassen om.“

Der står fortsat en indsamlingsbøsse i forhallen
til kapellet på Mosaisk vestre Begravelsesplads
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SELSKABETS

MEDLEMSTAL

Tilslutningen til begravelsesselskabet
i form af medlemskab og årligt kontingent
har varieret meget betragteligt, uden
at der vel kan gives en håndfast
forklaring på variationerne. Ifølge 1810lovene var medlemskab en forudsætning
for, at Begravelsesselskabet kunne
bistå ved ens eller ens husstands begravelser. Dette synes ifølge Agenden
fra 1833 allerede at være fraveget på
dette tidspunkt, idet der her tales om
at menighedens begravelses-selskaber
på skift bistår ved begravelser af
personer, der ikke er medlem af noget
selskab. Senere og inden 1868 er der
ingen tvivl om, at der har været muligt
at modtage Selskabets bistand, hvis
man til gengæld betalte et særligt
gebyr. Det gamle krav om medlemskab
blev formelt opretholdt ved, at dette
gebyr udgjorde 5 års kontingent, således at man opretholdt forestillingen
om medlemskab, men at dette opnåedes
ved at efterbetale 5 års kontingent.
Sprogbrugen, med omtale af det særlige gebyr som kontingent opretholdtes meget længe, også efter 2.
verdenskrig, selvom det for længst var
sådan, at begravelsen af rigtige medlemmer kun udgjorde en lille brøkdel
af det samlede antal.
For de første mange år er det ikke
muligt at opgøre antallet af medlemmer. Vi ved, fra en tilfældig bemærkning
i forhandlingsprotokollen og fra underskrifterne på de originale love, at der
ved stiftelsen indmeldte sig 80 og at
det hurtigt steg til 91, men herefter
tier kilderne, indtil der ved reformerne
af selskabets forretningsførelse og
arkiveringspraksis i 1868 er bevaret
en næsten komplet samling kopier af
de trykte indkaldelser til årlige generalforsamlinger. Her er for det meste an-

givet antallet af medlemmer pr. 1.
januar. Der findes dog en lille privat
optegnelsesbog i arkivet (muligvis M.L.
Nathansons), der, foruden husholdningsregnskaber og andre notater, har nogle
få lister fra ca. 1850, der utvivlsomt er
fortegnelser over medlemmer af
begravelsesselskabet. Selskabet tæller
på dette tidspunkt ifølge denne optegnelse 50 medlemmer.
I begyndelsen af 1870’erne henvender
selskabet sig til menighedens medlemmer, hvilket medfører 30 nye indmeldelser og fra den tid til 1947, hvor
arkivmaterialet ophører, kan medlemstallet nogenlunde følges. Omkring århundredskiftet er medlemstallet ca.
80, men falder derefter nogenlunde
jævnt frem til 2. Verdenskrig. I 1939
registreres 22 medlemmer. Efter krigen
stiger medlemstallet igen, men langsomt. Fra 1973 og fremefter fremgår
medlemstallet ofte af referaterne af
de årlige generalforsamlinger. På det
tidspunkt var medlemstallet 63.
Den seneste menneskealder har radikalt
ændret dette i høj grad på grund af
bestyrelsens stadige aktive indsats
ved annonceringer og direkte henvendelse til menighedens medlemmer
for at øge medlemstallet og dermed
selvsagt også skabe et menneskeligt
og økonomisk solidere grundlag for
dets virke. Tallene taler næsten for sig
selv: 1980: ca. 95, 1990: 255, 2000:
355, 2009: 379 mdl. En særlig indsats
i 1988, bl. a. med oversættelse af henvendelsen til polsk, gav ca. 100 nye medlemmer.
Denne udvikling kan af demografiske
grunde næppe forventes at fortsætte
uforandret, men Selskabet er i sin
nuværende størrelse jo også en af
Troessamfundets største.
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SELSKABETS

DIREKTØRER, BESTYRERE OG FORMÆND

Udarbejdet på grundlag af bestyrelsesprotokollen. I de senere år har Selskabet
inddraget suppleanter aktivt i bestyrelsesarbejdet. Disse er ikke medtaget i
denne oversigt, men nævnt s. 36.
Tiltrådt

@
54

Moses Wessely
Falk Ahronsen
M.L. Nathanson
Joseph Raphael
Aron A. Henriques
Samuel I. Abrahamson
Moses Fürst
Ludvig Jacobsen
Gerson Levy
Nathan Philip Spiro
Berendt Amsel Meyer
Benzon Bendix
Heyman S. Friedericia
Simon L. Simonsen
Emanuel Bendix
William Heilbuth
David Dessau
-doMoritz Sachs
Moritz M. Salomonsen
Harald Fredericia
Meyer Saul Meyer
Martin Bloch
Ruben Henriques
Henry O. Salomonsen
Lauritz J. Trier
Nathan Heine
Adolph C. Levisohn
-doAxel Vollmond
Martin Hannover
Johan Ludvig Nathansen
Abraham Moses Metz
Henry Lotinga
Nic. N. Abrahamsen
Carl Levysohn
Sophus Oppenheim
Paul G. Cohn
Bruno Heckscher
Aage H. Bendix
Kai Goldschmidt
Jørgen Goldschmidt
Otto Levysohn

1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1823
1823
1823
1837
1837
1861
1861
1865
1865
1883
1868
1874
1885
1887
1888
1888
1890
1890
1891
1892
1901
1893
1900
1901
1903
1904
1906
1913
1915
1918
1921
1925
1926
1926
1927

Fratrådt
d.
d.
d.
d.
d.
d.
c.
c.
d.
d.
d.
d.

d.
d.
d.

d.
d.

d.
d.
d.
d.
d.

d.

1831
1816
1868
1837
1819
1853
1822
1823
1831
1850
1865
1861
1865
1874
1874
1874
1881
1891
1888
1890
1887
1902
1892
1901
1916
1912
1914
1900
1908
1929
1901
1906
1924
1934
1920
1922
1960
1925
1926
1943 ?
1946
1940
1957

Formand

1875-1881
1888-1891
1881-1888

1891-1914
1915-1929

1930-1934
1934-1960

Funktionstid
21
6
58
27
9
43
12
13
8
27
42
24
28
13
13
9
24 (9)
20 (7)
16
2
15
4
13
26
22
23 (23)
15
36 (14)
1
5
21
30 (4)
14
9
45 (26)
7
5
18
20
14
30
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Kai Monies
Robert Meyer
Carl Metz
Louis B. Meyer
Efim Magid
Otto Grün
Ino J. Nathansen
Allan F. Oppenheim
Erik Metz
Fritz Rothenberg
Bernhard Ginsborg
Leif Nathan
Olaf Hartwig
Arne Melchior
Arthur Norden
Albert Borenhoff
Johnny Tikotzki
Jan Lexner
Louis Ruben
Hannah Schalimtzek
Allan Niemann
Bent Goldschmidt
Moses Aron Schwartz
Henry Nachmann
Sally Fischerman
Thorbjørn Adelson
Gunnar Bjørk
Bjarne Bikov
Bent Bograd
Simon Fish

SELSKABETS

Tiltrådt

Fratrådt

1930
1934
1946
1946
1953
1956
1959
1959
1960
1963
1966
1967
1972
1972
1974
1974
1975
1979
1981
1984
1985
1987
1989
1991
1996
1998
1999
2004
2004
2007

1963
d. 1952
1968
1974
1955
1959
1966
1975
1979
1974
1996
1971
1991
1981
1999
1987

Formand

1960-1974

1974-1983

1984-1995

1989
1998
2004
2007

Funktionstid
33
18
22
28 (14)
2
3
7
16
19
11
30 (9)
4
19
9
25 (11)
13
10
17

1995-

2004

17
18
8

BUD, SENERE: BEDEMAND/INSPEKTØR

I selskabets første periode har vi ikke nærmere oplysninger om budet.
J. Meyer
J. Moritz
Marcus Simon Frænkel
Julius Abrahamson
Sigurd Abrahamson
Axel Margolinsky
Herman Margolinsky
Meinert Nadelmann
Kaj Rosenberg
Gert Unterschlag

-18121854 – 1857
1857 – 1898
1898 – 1935 fungerede til 1927
1935 – 1936 konstitueret fra 1927
1936 – 1936
1936 – 1967
1967 – 1987
1987 – 2001
2001 – 2003

Fra 2003 varetages opgaverne af
Den uafhængige jødiske begravelsesassistance i Danmark
v. Gert Unterschlag.
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SELSKABETS

David Dessau

Henry Lotinga
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FORMÆND GENNEM TIDERNE

Moritz Sachs

Sophus Oppenheim

Nathan Heine

Louis B. Meyer

Arthur Norden & Allan Niemann

Axel Vollmond

Bernhard Ginsborg
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BEGRAVELSER

I

BEGRAVELSESSELSKABET

Ifølge lovene fra 1810 skulle bestyrelsen
ifølge § 25 holde en liste over de ved
Døden afgangne, deres Alder, m.v.,
underforstået som selskabet havde
varetaget begravelsen for. I starten er
indført ganske få noter om begravelser
i forhandlingsprotokollen, men samlede
begravelseslister er desværre ikke bevaret i selskabets arkiv for de første
knapt 40 år. For perioden november
1847 - november 1868 foreligger en
uofficiel, håndskrevet optegnelse på
løse ark. Her anføres navn og dato for
150 begravelser. Ifølge den har omfanget af Selskabets medvirken 18481867 været:
År
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

Mænd
2
2
6
1
2
4
3
4
2
2
3
5
4
6
6
5
2
5
6
4

Kvinder
2
1
3
2
12
0
4
2
3
5
2
3
3
3
3
6
3
5
4
3

I alt
4
3
9
3
14
4
7
6
5
7
5
8
7
9
9
11
5
10
10
7

AF

1810S REGI

Fra 6. okt. 1868 har selskabet, det vil
vel i praksis sige bedemændene,
indført begravelser i fortløbende
nummereret orden i dertil indrettede
protokoller, indtil nu 3, hvor der på
fortrykt skema er angivet dødsdag,
begravelsesdag, navn, alder, stilling og
bosted (by) ved dødsfaldet samt den
ansvarlige fra begravelsesselskabets
underskrift. Der er fra 1890-erne i et
vist omfang, men vist ikke helt
konsekvent, anført, om der var tale
om begravelse eller bisættelse (med
efterfølgende ligbrænding), der dog er
ret sjældent forekommende. Ikke alle
rubrikker er altid udfyldt. Indtil udgangen af 2009 indeholder protokollerne
optegnelser om 5074 begravelser. For
1868 er de to kilder samarbejdet.
År
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Mænd
5
4
5
7
4
3
7
7
7
6
6
7
6
13
6
6
12
7
5
8
8
6
10
10
12
9
10
7
16
15
5
14
20
14
15

Kvinder
4
6
3
11
7
4
4
3
6
3
3
8
9
4
5
8
5
7
7
7
5
6
14
17
10
8
14
8
11
13
18
6
9
14
9

I alt
9
10
8
18
11
7
11
10
13
9
9
15
15
17
11
14
17
14
12
15
13
12
24
27
22
17
24
15
27
28
23
20
29
28
24
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År
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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Mænd
11
12
15
7
13
11
10
15
13
18
12
15
11
4
17
13
20
9
10
16
10
14
10
7
6
14
9
7
9
10
12
16
16
11
10
12
6
11
6
9
3
0
3
6
6
6
3
7
9
7
10
4
13

Kvinder
8
12
10
6
14
14
5
14
6
16
17
14
15
19
10
19
25
14
12
12
13
15
9
13
14
10
12
10
16
12
11
12
15
7
8
14
11
7
3
12
4
0
8
8
7
7
14
8
12
10
13
9
5

I alt
19
24
25
13
27
25
15
29
19
34
29
29
26
23
27
32
45
23
22
28
23
29
19
20
20
24
21
17
25
22
23
28
31
18
18
26
17
18
9
21
7
0
11
14
13
13
17
15
21
17
23
13
18

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

14
8
5
2
15
7
9
5
10
15
8
5
8
10
14
12
19
21
31
20
24
31
24
37
29
42
36
44
36
36
39
36
39
26
30
23
35
18
33
26
30
23
25
24
31
32
17
21
22
23
24
14
15
17

Begravelser 1870-2009, 10 års gns.

10
12
6
13
7
8
8
12
9
14
5
5
11
16
11
13
11
28
18
31
37
23
17
31
36
22
37
28
34
26
31
39
26
37
32
25
38
37
29
39
33
33
37
31
34
30
29
28
30
24
34
14
18
27

24
20
11
15
22
15
17
17
19
29
13
10
19
26
25
25
30
49
49
51
61
54
41
68
65
64
73
72
70
62
70
75
65
63
62
48
73
55
62
65
63
56
62
55
65
62
46
49
52
47
58
28
33
44
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§. 6.

LOVE
FOR
DET JØDISKE

BEGRAVELSESSELSKAB,
OPRETTET I

AARET 1810

§. 1.
Selskabets Formaal er: at sørge for, at dets
Medlemmer, deres nærmeste Paarørende og
deres Tjenestetyende, der bekjende sig til
den jødiske Religion, naar de ved Døden
afgaae paa en anstændig Maade blive
begravne.
§.2.
Til et Medlems nærmeste Paarørende
henhøre hans Huustrue, Forældre, Børn og
ugifte Sødskende.
§. 3.
Antallet af Selskabets Medlemmer er
ubestemt, og kan enhver, der bekjender sig
til den jødiske Religion, uden Hensyn til
Kjønnet, deri optages, naar han, eller hun,
desangaaende henvender sig til den af
Selskabets Directeurer, der tillige er dets
Kasserer (§. 24), og hos ham underskrive
disse Love.
§. 4.
Ved Indtrædelse i Selskabet, erlægger hvert
Medlem, efter Godtbefindende, noget i
Indskud til Selskabets Kasse, samt den
aarlige Contingent for det løbende Aar, med
4 Rdlr. d. C., skriver fire Rigsdaler dansk
Courant, og derefter ved hvert Aars
Begyndelse en lignende Contingent.
§. 5.
Saasnart en af de, i §§ 1 og 2 ommeldte
Personer, ved Døden er afgangen,
tilkjendegiver hans efterladte Familie,
Selskabets Bud Dødsfaldet, til hvad Tid det
ønsker, at den Afdøde maatti blive begraven,
hvem den til Ligfølge vil have indbuden, m.v.,
hvorefter Budet herom giver vedkommende
Directeur (§. 25) Underretning.

Dersom den Afdødes Familie begjærer 4,
eller flere Personer indbudne, da lader
Directeuren dem ved Selskabets Bud tilstille
Indbydelses=Kort; men haver Familien ei
opgivet nogen, som den ønsker indbudne,
eller færre end 4, da indbyder Directeuren,
efter Omgang, saamange af Selskabets
Medlemmer, at der stedse, foruden
Directeuren, der følger med ethvert Lig, ere
fire i Følget, og skeer Indbydelsen paa
samme Maade, som forhen er bestemt.
§. 7.
Det er hvert Medlems Pligt, efter at have
erholdet den i forrige §. ommeldte
Indbydelse, iført i sorte Klæder, at indfinde
sig i Sørgehuset, til den i Indbydelsen
bestemte Tid, dog at Indbydelsen skeer 12
Timer forinden Begravelsen er bestemt.
§. 8.
Skulle nogen af de Indbudne, paa Grund af
et eller andet Forfald, ei kunne følge med
Liget, da maa saadant strax tilkjendegives
Budet, der igjen giver Directeuren den
fornødne Underretning derom, og lader
Directeuren da i den, eller de Udeblivendes
Sted, saa mange tilsige, at der stedse er det
i §. 6 bestemte Antal tilstede.
§. 9.
Skulde der, foruden de i §§. 6-8 omtalte,
endnu flere enten i, eller udenfor Selskabet,
ønske at følge med Liget, da underrette de
Directeuren derom, 6 Timer forinden
Ligfærdet begynder, og forholde sig derpaa
saaledes, som i §. 7 angaaende de indbudne
er bestemt.
§. 10.
Til samtlige de Indbudne, lader Directeuren
ved Selskabets Bud, bestille saa mange
Vogne, at der komme til at sidde 2 Personer
i hver, samt desuden en Kareth til sig selv,
og en eller to Karether til Liigbærerne. De
der frivilligen følge med Liget (§. 9) maae
derimod selv sørge for deres Vogne.
§. 11.
Ingen af Ligfølget haver nogen Forretning
med selve Liget, hvorimod det er
Ligbærernes Pligt, at vaske, klæde og bære
Liget, m.v., alt efter den dem af Directionen
meddelede Instruction.
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§. 12.

§. 18.

Saasnart samtlige til Ligfølget hørende
Personer have indfundet sig i Sørgehuset,
skeer Ligfærdet i følgende Orden:
Først kjører Lig-Vognen. Derpaa Budet
tilligemed Ligbærerne (§. 13). Saa den eller
de af Familien, der har dyb Sorg. Derefter
Directeuren, og endelig det øvrige Ligfølge,
og det saaledes, som Pladsene af Budet
anvises.

Liget bæres af den, eller de, der have den
dybe Sorg, af Ligbærerne samt deres
Formand. Den øvrige Ligskare følger Liget
til Graven i samme Orden, som de med det
have fulgt til Kirkegaarden. Skulde
Directeuren finde, at de førhen anførte
Personer, ei vare tilstrækkelige til at bære
Liget, da bestemmer han, hvor mange af det
øvrige Følge skulle tage Deel i at bære
samme.

§. 13.

§. 19.

Med ethvert Lig følger, foruden Budet, 2 á 6
Ligbærere (§. 12), der, saavel som Budet
skulle være iførte sorte Klæder. Antallet af
de hver Gang medfølgende Ligbærere
bestemmes af den vedkommende Directeur,
og tilsiges af Budet, der tillige er Formand
for Ligbærerne.
§. 14.
Ved Ligfølget tilstædes ingen Adgang, der ei
vil iagttage de i §§. 9-12 fastsatte
Bestemmelser,
og
paaligger
den
vedkommende Directeur, ved de dertil
fornødne Politiebetjente, at forebygge, at
ingen Uvedkommende indtrænger sig i
Ligskaren.
§. 15.
Det skal staae dem, der have dyb Sorg, frit
for, enten at være iførte sorte eller andre
Klæder, dog at de i det sidste Tilfælde have
den sædvanlige Sørgekappe paa.
§. 16.
Saasnart Ligfølget er kommen til
Kirkegaarden, bringes Liget uopholdeligen til
det der indrettede Lighuus, hvor det af
Ligbærerne og deres Formand, vaskes og
klædes, saafremt saadant ei er skeet
hjemme. Derefter indfinder den, eller de, der
have dyb Sorg, sig tilligemed Directeuren, i
Lighuset, før der iagttages de sædvanlige
Ceremonier.
§. 17.
Efter Vaskningen og Klædningen har fundet
Sted, samt de øvrige didhørende Ceremonier
ere blevne iagttagne, bliver det øvrige Følge,
der imidlertid har opholdt sig i de for samme
indrettede værelser, ved Budet underrettet
om, at Liget skal bæres til Graven.

Det paaligger Directionen af antage 2de faste
Grauerkarle, der, efter derom af Budet at
være tilsagte, indfinde sig saa betids paa
Kirkegaarden, at Graven kan være færdig
forinden Ligfølget kommer did.
§. 20.
Enhver Grav gjøres tæt ved Siden af den af
Menigheden, der senest ved Døden er
afgangen.
§. 21.
Saasnart Ligfølget er kommen til Graven,
læses den ved denne Leilighed sædvanlige
Ligbøn, saaledes at Formanden for
Ligbærerne først istemmer ethvert vers, og
de øvrige Ligbærere igjentage samme.
§ 22.
Efterat denne Bøn er holden, bliver Liget af
Ligbærerne nedsat i Graven, hvorpaa
Ligfølget parviis kaster Jord paa Liget.
§. 23.
Ligesom det ei er nogen Uvedkommende
tilladt at følge med Liget til Kirkegaarden,
saa skal ei heller nogen, der ei hører til
Følget, tilstædes Adgang paa Kirkegaarden
imedens Begravelsen finder Sted. Skulde der
være nogen, der ei havde Leilighed til, at
følge Liget til Kirkegaarden, men ikke desto
mindre ønske at følge samme til Graven, da
maa han derom i Forveien underrette den
vedkommende Directeur, og naar han da,
iført i sorte Klæder, indfinder sig paa
Kirkegaarden, kan han følge Liget til Graven.
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§. 24.

§. 29.

Til at bestyre Selskabet, udvælges 8 af dets
Medlemmer, hvoraf enhver i én Maaned
besørger alt Selskabet vedkommende, med
undtagelse af de Forretninger, der
vedkomme dets Kassevæsen, hvilke
besørges af én af Directeurerne, som dertil
af Selskabet bliver valgt.

Med en Snedker slutter Directionen en for
alle Gange en Accord, angaaende Betalingen
for de behøvende Ligkister, der gjøres paa
samme Maade som de hidtil have været
brugelige; saa sørger Directionen ogsaa for,
at Selskabet stedse haver nogle Sæt
Ligklæder færdige, der kunde overlades til
dem, som maatte forlange samme, for hvad
det koste Selskabet.

§. 25.
Det paaligger enhver Directeur, i den Maaned
han er den bestyrende, at efterkomme alt
det, som i de foregaaende §§pher ham
vedkommende er fastsat; desuden skal han
føre en Journal over alt, hvad der i den
Maaned, han har Bestyrelsen, forefalder
Selskabet vedkommende, indføre i dets
Copiebog de Breve, der fra Selskabet afgaae,
samt endelig holde en liste over de i den
Maaned ved Døden afgangne, deres Alder,
m.v.
§. 26.
Directeuren, der har med Kassevæsenet at
gjøre, skal føre en rigtig Bog over Selskabets
Indtægter og Udgivter, samt ved hvert Aars
Udgang aflægge Regnskab, hvilket, efter
forhen af de øvrige Directeurer at være
revideret, aarligen, tilligemed Navneliste
over Selskabets Medlemmer, udgives i
Trykken og uddeles iblandt Medlemmerne.
§. 27.
Directionen antager 8 Ligbærere og en
Formand for samme, der tillige er Selskabets
Bud. Ligbærerne erholde aarlig hver 25 Rdl.
og Formanden 75 Rdl., hvilke Lønninger
afholdes af Selskabets Kasse.
§. 28.
Directionen træffer en Forening med det
fornødne Antal Fruentimmere, om at vaske
og klæde Lig af Quindekjønnet, samt om den
betaling de derfor skulle have; og paaligger
det disse Fruentimmer, at begive sig til
Kirkegaarden forinden Ligfærden begynder.
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§. 30.
Directionen meddeler Ligbærerne og
Formanden for samme en Instrux, hvilken
de i et og alt have at holde sig efterrettelige,
ligesom de i øvrigt have at efterkomme de
Befalinger, Directionen giver dem.
§. 31.
Foruden den i §. 27 bestemte faste Løn,
erholder enhver af Ligbærerne og deres
Formand, for hver Begravelse 2 Rdlr., hvilke,
saavel som alle andre paa Begravelsen
medgaaende Omkostninger, udredes af den,
der bekoste Begravelsen. Derimod skal det
være Formanden og Ligbærerne aldeles
forbuden, enten i Penge eller Klæder at
begjere videre end det dem her tillagte.
§. 32.
Formanden for Ligbærerne gjør samtlige de
til Begravelsen fornø(d)ne udlæg, hvorover
han meddeler den, hos hvem Dødsfaldet
indtræffer, en af den bestyrende Directeur
attesteret Regning, der da af den
Vedkommende til ham bliver at udbetale.
§. 33.
Formanden og Ligbærerne ere pligtige til,
naar det dem af den bestyrende Directeur
bliver paalagt, at sætte Ligstene paa
Kirkegaarden, og skulle de derfor hver nyde
en Betaling af 1 Rdlr.
§. 34.
Directionen forsamler sig ordentligvis i
Begyndelsen af hvert Qvartal, og ellers saa
ofte, som den bestyrende Directeur skulde
finde, at en Directionsforsamling var
fornøden. Generalforsamlinger finde derimod
ikkun Sted, naar hele Directionen har
besluttet saadant.
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KONGELIG

KONFIRMATION

Vi Frederik den Siette, af Guds Naade
Konge til Danmark og Norge, de
Venders og Gothers, Hertug i Slesvig,
Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og
Oldenburg, gjøre vitterligt: eftersom
en Stor Deel af Jøderne i Vor Kongelige
Residentsstad Kjøbenhavn, for Os
allerunderdanigst have andraget, at de
have i Aaret 1810, stiftet et Selskab,
hvis Formaal er, selv at sørge for
Medlemmernes og disses Familiers
Begravelse, og at de i dette Øiemed
have forenet sig om Love, hvorpaa de
attraae
Vor
allernaadigste

AF

1810-LOVENE

Confirmation. Sa ville Vi, efter saadan
allerunderdanigst giorte Ansøgning og
Begiering, allernaadigst have
ovennævnte for det jødiske
Begravelsesselskab af Aaret 1810
funderede Love, hvilke herhos findes
heftede, og hvoraf i Vort danske
Cancellie er indleveret ligelydende
Gienpart, allernaadigst confirmerer og
stadfæster,
saa
og
hermed
confirmerer og stadfæste samme
Love, dog med følgende nærmere
Bestemmelser:

a) Ved § 2, at det Udtryk: „Paarørende“ ikke extenderes til Personer, der
allerede, som Medlemmer af andre Begravelses- og Liigfølgeselskaber,
ere bundne til disse.
b) B) Ved §. 4 og de flere §§pher, som tale om Liigfølget, ikke maa indbydes
flere Par end Forordningen af 1682 tillader.
c) Ved §§. 16 og 28, som omtale Ligenes Vaskning og Klædning, at der
ved Begravelsen i alle Maader bør forholdes efter Forordningen af 17.
April 1782, saafremt den Døde er bortrykket af smitsom Syge, og endelig
d) at Selskabet holder sig den igjennem Vort danske Cancellie, under Dags
Dato emanerede Placat angaaende jødiske Liigs Begravelser
allerunderdanigst efterrettelig. Forbydende alle og enhver, imod det,
som foreskrevet staaer, hinder at gjøre.
Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn den 21de Mai 1811
Under Vor Kongelige Haand og Segl
Frederik R.
(L.S.)
Cold.

Knudsen.

Bülow.

Monrad.
Hansen

Confirmation paa de af det jødiske Begravelsesselskab i Aaret 1810 vedtagne Love.
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BEGRAVELSESSELSKABETS

ARKIV

Bortset fra Begravelsesselskabets forhandlingsprotokol, der blev taget i brug
i 1810, og som fortsat er i brug, er selskabets ældre arkivalier – i princippet
frem til 1945 – men i nogen tilfælde noget længere, afleveret til Rigsarkivet,
hvor det indgår som en særlig underafdeling af Troessamfundets arkiv
(privatarkiv nr. 10411) og udgør her numrene 1033-1038B. Der foreligger en
trykt registrant over MTs afleverede arkiv: Thyge Svenstrup og Vello Helk,
Det Mosaiske Troessamfund i København med nedlagte troessamfund i
provinsen. Udg. af Rigsarkivet. Kbh. 1993, s. 79.
Den trykte registrant giver imidlertid kun en ganske summarisk oversigt over
indholdet, og da vi, i forbindelse med udarbejdelsen, har anvendt dette arkiv
relativt meget, har vi fundet det hensigtsmæssigt at gå lidt nærmere ind på
dets konkrete indhold. Det fylder ca. 50 cm. i 4 arkivæsker og er kun delvist
ordnet. Bortset fra ganske få centrale dokumenter, er der ikke bevaret arkivalier
fra Selskabets første 40-50 år. Adgang kræver MTs tilladelse.
1033 Love 1810-1916. Heri love af 1810 med kgl. konfirmation af 21.3.1811
samt trykte love 1876, 1890 og 1916.
Lovene fra 1810 foreligger i det originale, smukt indbundne eksemplar
med de første medlemmers egenhændige underskrifter. Det er ikke
dateret, men har antagelig foreligget forud for mødet den 15. april
1810. Den kongelige konfirmation af lovene foreligger også som original
med påtrykt segl og Frederik VIs underskrift. Det eksemplar af lovene,
som tilbagesendtes til Selskabet fra Kancelliet blev i 1903 overgivet til
Troessamfundet til dets dengang etablerede museum. 1810-lovene
foreligger særskilt i en trykt version fra 1837.
1034 A-B 2 Medlemsprotokoller 1875-1913 og 1914-65.
To protokoller med medlemmers navne, indrettet til notering af
kontingentindbetalinger i 5 års perioder. De er næppe ført med en sådan
akkuratesse, at de kan danne grundlag for opgørelser over alle indmeldelser og især frameldelser, men giver alt i alt gode oplysninger om
hvem, der på et tidspunkt var medlem. Uden registre.
1035 A-B Begravelsesprotokoller 1868-1933 og 1934-1986.
To protokoller, der kronologisk indeholder fortegnelse over 5083
begravelser. Den afdødes navn (for kvinders vedkommende jævnligt
også fødenavn), dødsdato og begravelsesdato, alder, stilling eller
beskæftigelse, ofte fødested (eller sidste bosted) og om vedkommende
var medlem. I nogen tilfælde om der var tale om ligbrænding samt det
ansvarlige bestyrelsesmedlems underskrift. Uden registre.
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1036 Korrespondance m.m. 1810-1948.
Denne gruppe er ganske uordnet og overskuelig. Bortset fra en enkelt
skrivelse fra 1810, omtalt her, er materialet efter 1850 med hovedvægten
på det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. årh., men forekommer
ret tilfældigt. Naturligvis meget interessant stof.
1037 Mødeindkaldelser, regnskaber, regulativer m.m. 1860-1947.
Heri mødeindkaldelser 1876-1947 (til 1921 med medlemslister),
regnskaber 1869-1914, instrukser for forskellige funktioner.
Næsten lige så uordentlig som foregående. De trykte indkaldelser til
generalforsamlingerne, ikke komplet række, indeholder tillige årets
regnskab.
1038 A-B Kassebøger 1875-1925 og 1926-1966.
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GODT

SKJULTE

“HEMMELIGHEDER“

Orglet i kapellet på Mosaisk
vestre Begravelsesplads og
kopi af en formaningsskrivelse
til organisten (fra arkivet).
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