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9

Forord

Tilskyndelsen til at skrive denne bog er kommet med en almindelig fa-
scination af det jødiske folks historie. Den er forløbet på en helt anden 
måde end andre folks historie.

Det jødiske samfund i Danmark har i de sidste 200 år været anset for 
– og er blevet beskrevet som et tros-samfund.

Holocaust, Israels oprettelse og, hvad der siden er sket, gør det nød-
vendigt at beskrive det jødiske samfund fra en ny synsvinkel, nemlig 
som etnisk minoritet – som et samfund, der baserer sin identitet på det 
jødiske folks historie, kultur og civilisation.

Meget tyder på, at når det 21. århundredes historie skal skrives, vil 
det blive med overskriften “De etniske minoriteters tid”.

Kort før århundredeskiftet havde folkeslag på Balkan, som i århund-
reder havde været undertrykt af større magter tilkæmpet sig uafhængig-
hed. I Skotland og Katalonien arbejder stærke kræfter for at opnå frihed 
til at leve med den identitet, som er skabt af folkets særlige kultur. Uden-
for Europa foregår en tilsvarende udvikling ved krige og revolutioner.

For det jødiske folks vedkommende begyndte den samme udvikling 
i 1897, da den politiske zionisme blev til. Denne bog er et forsøg på at 
beskrive jødernes historie i Danmark i et perspektiv, der omfatter vor 
tids politiske tendenser og strømninger.

Februar 2015
Arthur Arnheim 
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11

Indledning

Det foreliggende arbejde er et forsøg på at beskrive jødernes historie i 
Danmark som en helhed – fra de første jødiske bosættelser omkring år 
1620 til vore dage.

Det jødiske minoritetssamfund er her set indefra. Det centrale problem 
for det dansk-jødiske samfund – som for alle jødiske minoritetssamfund 
– har været overlevelse med bevarelse af jødisk identitet. I denne forbin-
delse har antisemitisme og assimilation været de nedbrydende kræfter.

Forfølgelse og diskriminering har gennem tiderne drevet jøder på flugt 
og på udkig efter steder, hvor de kunne finde beskyttelse. Portugisiske 
jøder på flugt fra Inkvisitionen fandt i det 17. århundrede beskyttelse i 
Danmark. I det 18. og 19. århundrede fik jøder fra Tyskland lov til at bo 
og dyrke deres kultur og religion i Danmark. Tidligt i det 20. århundrede 
flygtede russiske jøder fra pogromer og ufrihed, og nogle af dem kunne 
sætte bo i Danmark. Disse blev fra 1933 efterfulgt af tyske jøder, forfulgt 
af nazismen, og sidst i århundredet blev jøder fra Polen, drevet bort af 
kommunisterne, budt velkommen i Danmark.

Den beskyttelse, de jødiske indvandrere søgte i Danmark, viste sig 
at have en særlig karakter. Den ytrede sig ved, at ingen dansk regering 
nogensinde vedtog love eller forordninger, som sigtede mod at give jøder 
en negativ særbehandling. I fremstillingen bliver det trukket frem, at der 
tværtimod har været adskillige eksempler på, at danske konger og rege-
ringer har taget initiativ til beskyttelse af jøder, der har befundet sig i fare 
eller har været i en nødsituation. Som en kulmination kan man her se det 
danske folks spontane indsats i 1943 for at redde jøderne i Danmark fra 
tysk forfølgelse – en indsats, der reddede det dansk-jødiske samfund fra 
at dele skæbne med andre europæiske jødiske samfund.

Det lyse billede, der herved tegnes af den beskyttelse, jøder har fundet 
i Danmark, har sin skyggeside, som påvises i fremstillingen. Jødernes 
emancipation i det 19. århundrede tilsigtede en integration af jøderne i 
det danske samfund. I vidt omfang blev virkningen assimilation – bort-
fald af jødisk identitet og dermed en svækkelse af det dansk-jødiske sam-
fund.
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Chr. IV ca. 1620. Kongen indbød sefarderne til bosættelse i Glück-
stadt og gav dem herunder religionsfrihed. I 1641 tog han asch-
kenasiske jøder under beskyttelse og gav dem nogle – for den tid 
– enestående privilegier.
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SEFARDERNE 13

Kapitel I

Sefarderne

De første jøder, som i begyndelsen af det 17. århundrede kom i for-
bindelse med Danmark, var sefardiske jøder (Sefarad er den hebraiske 
betegnelse for Spanien) fra Spanien og Portugal på den iberiske halvø. 
Sefardernes historie her gik helt tilbage til romertiden. Fra begyndelsen 
af 1390’erne kom de under det kristne herredømme i vanskeligheder. 
De blev stillet over for kravet om overgang til kristendommen ved dåb. 
Nægtelse betød fordrivelse. Mange valgte dåben, men blev skinkristne, 
idet de i hemmelighed og bag lukkede døre forsøgte at leve efter de jødi-
ske traditioner og med et liv baseret på den jødiske religion. De forsøgte 
at overleve som jøder ved at tage farve efter omgivelserne.

I løbet af det 15. århundrede skærpede den katolske inkvisition kur-
sen over for de skinkristne, kaldt marraner. Blev det afsløret, at de dyr-
kede jødedommen, blev de dømt som kættere og brændt på bålet. Der 
var derfor tvingende grunde til at slippe væk. I slutningen af det 16. år-
hundrede finder man grupper af sefarder i europæiske byer som Livorno, 
Bordeaux og Antwerpen. Da spanierne i 1595 erobrede Antwerpen, og 
sefarderne derfor atter befandt sig i farezonen, søgte de tilflugt i an-
dre nordeuropæiske byer som Amsterdam og Hamburg. Når sefarderne 
netop søgte tilflugt i de store havnebyer, var det, fordi der her var en 
mulighed for en fortsættelse af deres virksomhed som handelsmænd i 
den store internationale stil. Sefarderne fra den iberiske halvø var fulgt 
i de store opdagelsers spor og havde etableret et handelsnet, der spænd-
te fra Pernambuco og Receife i Sydamerika til Guldkysten i Afrika og 
fra Istanbul videre til Goa i Indien. Herfra bragte de krydderier, sukker, 
ædelstene og ædelmetal samt tobak til Europa. De havde derfor meget at 
tilbyde tilflugtsbyernes handel og økonomi mod at få beskyttelse. 

Til at begynde med gav de sig ud for portugisiske katolikker. Det 
var der flere grunde til. Inkvisitionen havde agenter og stikkere overalt. 
Blev det opdaget, at de var jøder, måtte tilbageværende familiemedlem-
mer i Portugal undgælde og risikerede at blive brændt på bålet. Dertil 
kom, at de heller ikke var velsete af gejstligheden og borgerskabet i de 
nordeuropæiske byer. Efterhånden som de slog sig ned her og gav sig til 
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14 KAPITEL I

kende som jøder, opstod der en lang række problemer, som gjorde deres 
tilpasning til livet i de nye omgivelser vanskelig. 

De måtte igennem et identitetsskifte fra tilsyneladende at være kristne 
til at være åbenlyse bekendere af jødedommen. De måtte tilkæmpe sig 
rettigheder til frit at leve som jøder. Gennem mange generationer havde 
de dyrket jødedommen i al hemmelighed. Derved var megen viden om 
jødiske traditioner og religion falmet og skulle nu genopfriskes. Der 
skulle skabes en samfundsstruktur, der kunne værne om og bidrage til at 
fremme deres tilværelse som jøder.1

Sefarderne kommer til Danmark
Den første sefard, der fik kontakt med Chr. IV’s Danmark, havde i nogen 
tid boet i fristaden Hamburg. En beskrivelse af hans liv kan give et ge-
nerelt indtryk af sefardernes tilværelse i Nordeuropa ved begyndelsen af 
det 17. århundrede. Da han både direkte og indirekte var medvirkende 
til at grundfæste jødiske samfund i Hamburg og i hertugdømmerne, er 
en omtale af hans virksomhed særligt vigtig. 

Hans navn var oprindeligt Alvaro Dinis. De andre navne, han brugte 
– Albertus Dionysios, Albrecht de Nies, Albert Dionis og det hebraiske 
Samuel Jachja – afspejler stadier i hans liv, hvorfra han kom og steder, 
hvor han midlertidigt levede og virkede. 

Han var født i 1565 i Braga i det nordlige Portugal som søn af Fe-
lipo Dinis og Beatriz de Palacios. Mens han endnu var barn, flyttede 
familien til Antwerpen. Hans far sendte ham til en onkel i Italien, for at 
han her kunne udvide sine kundskaber om jødedommen. Mange af hans 
nærmeste familiemedlemmer blev i løbet af det 17. århundrede aktive i 
Danmark, hvorfor de skal nævnes her. En af hans svogre var Paul Milan 
alias Paul Dirichsen alias Moses Abensur (med sønnerne Josua og Daniel 
Abensur). Alberts bror var dr. Benjamin Musaphia alias Dionysios, der 
var læge og videnskabsmand, og som derudover var virksom i handel og 
pengeomsætning. Albert blev i 1606 gift med Beatriz Henriques, datter 
af Henrique Dias Milan fra Lissabon. Da denne familie søgte at flygte fra 
Portugal, blev Alberts svigerfar pågrebet, bragt for inkvisitionsdomsto-
len, dømt som kætter og brændt på bålet.2

I hvert fald finder man Albert Dionis boende i Hamburg i 1605. Her 
havde sefarder siden 1590 bosat sig og levet i al stilfærdighed, som om 
de var portugisiske, katolske handelsfolk. Byens øvrighed, senatet, prø-
vede i lang tid at forklare deres tilstedeværelse som sådanne. I 1610 var 
deres antal et halvt hundrede, og nu begyndte borgerskabet og gejstlig-
heden i Hamburg at klage til senatet over, at de i virkeligheden var jøder, 
der holdt jødisk gudstjeneste i deres huse, og som man ikke burde tole-
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SEFARDERNE 15

rere. Senatet, der forstod sefardernes betydning for fristadens økonomi, 
vendte det døve øre til. I 1612 var sefarderne blevet så mange, at senatet 
var tvunget til at legalisere deres tilstedeværelse. Det skete ved oprettelse 
af en kontrakt, der for en femårig periode skulle regulere sefardernes 
virksomhed i staden. Inden for denne periode tilstod man dem ret til 
bosættelse og til at drive handel. De fik imidlertid ikke ret til religionsud-
øvelse og heller ikke til at erhverve fast ejendom. I kontrakten fastlagdes 
deres pligt til årligt at yde et bestemt beløb i skat.

Imidlertid havde sefarderne taget de første skridt til dannelsen af et 
jødisk samfund i byen. I dette arbejde blev Albert Dionis en ledende kraft. 
Tidligt, formentlig allerede fra hans ankomst til byen, blev der afholdt jø-
disk gudstjeneste i hans hjem. På sabbatter og jødiske helligdage holdt han 
prædikener her. De blev i 1623 trykt og udgivet i Amsterdam under titlen 
Trinta Discursos. Det var imidlertid ikke det eneste sted i Hamburg, hvor 
der blev afholdt jødisk gudstjeneste. I 1612 var der tre steder med navnene 
Neve Shalom, Keter Tora og Talmud Tora. Det blev disse tre “menighe-
der”, som blev grundstammen for det sefardiske samfund i Hamburg.3

For ethvert jødisk samfund har det altid været af primær betydning 
at eje en begravelsesplads. Det havde således været særdeles pinagtigt for 
sefarderne i Hamburg, da en af de første tilflyttere, dr. Rodrigo (Ruy) de 
Castro, døde, at han blev begravet på en kristen kirkegård. Selv efter at 
senatet havde indrømmet, at der var portugisiske jøder bosat i byen, var 
det utænkeligt, at man ville sælge jord til dem til en begravelsesplads. Fra 
jødisk side krævedes det, at salget skulle være uigenkaldeligt, og ejerska-
bet bestå til evig tid. Dionis så sig derfor om efter et nærliggende sted, 
hvor man kunne erhverve jord. Han optog i 1611 kontakt med greven 
af Schaumburg (Holsten), der på dette tidspunkt var hersker over den 
lille by Altona, nabo til Hamburg. Greven var villig til at sælge jord på 
de ønskede vilkår.

Købskontraktens ordlyd fortæller meget om sefardernes situation og 
deres forhold til den kristne omverden. Kontrakten brugte intetsteds or-
dene “jøde” eller “hebraisk”. Om overdragelsen af jorden hed det, at 
“den portugisiske nation kan bruge den til at begrave sine døde uden at 
vi [greven] eller vore stiller spørgsmål om hvilken religion portugiserne 
tilhører eller hvem, de steder til hvile efter deres sædvanlige ceremoni-
er”. Jorden blev overdraget til “portugiserne” som “uigenkaldeligt arve-
køb”, og for sit eget og sine efterkommeres vedkommende lovede greven 
at tage begravelsespladsen under sin beskyttelse mod eventuelle overgreb 
fra anden side. Det er bemærkelsesværdigt, at grevens løfte – som i prin-
cippet skulle gælde for alle fremtidige herskere over Altona – har været 
opretholdt til vor tid. Begravelsespladsen eksisterer ved Königsstrasse i 
Altona og overlevede således nazitiden uskadt.
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16 KAPITEL I

De, der på sefardernes vegne underskrev kontrakten, var, foruden Di-
onis, hans svoger Andreas Faleiro af slægten Aboab og Ferdinand Car-
dosa, som ligeledes tilhørte familien Aboab. Deres forhandlinger med 
greven havde resulteret i et betydningsfuldt skridt fremad, der lagde 
grunden til dannelse af flere jødiske samfund i området.4 

Møntpolitik – indgangen til samarbejde med Chr. IV
Nogle år senere blev kontakten til greven genoptaget, men da var det i 
forbindelse med Dionis forretningsaktiviteter.

Sefardernes virksomhed i Nordtyskland foregik ikke i et tomrum. 
Den havde nøje forbindelse med de tyske territorialfyrsters finanspo-
litik i de første årtier af det 17. århundrede. Mange af fyrsterne – det 
kunne dreje sig om hertuger, grever eller bisper – der havde suveræni-
tet i et område, havde tillige monopol på møntudstedelse, det såkaldte 
møntregal. Tidligt i det 17. århundrede begyndte nogle af fyrsterne at 
udnytte monopolet ved gennem møntforringelse at skaffe sig gevinster. 
Det foregik på den måde, at man omsmeltede fuldvægtige mønter og 
fremstillede nye med et forringet sølvindhold. Disse blev hurtigst mu-

Fra de første år af det 17. årh. var sefardernes virksomhed på Børsen i Hamburg blevet 
mærkbar.
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