
DET JØDISKE BEFOLKNINGS-ELEMENT 

I KERTEMINDE I FORRIGE AARHUNDREDE 

Af V. Woll 

Danmarks Grundlov stiller jo alle Landets Borgere lige for Loven, 

ogsaa . uden Hensyn til deres Stilling til Folkekirkens Lære. Ingen er 

paa Grund af sin Troesbekendelse udelukket fra de forreste Pladser 

i det borgerlige eller offentlige Liv; man behøver blot at mindes 

Katoliken Grev Halstein som KansejLspræsident i r g og og J ø den 

Edvard Brandes, Finansminister 1913- 20. 

Men saaledes har det ikke altid været. V el har vi ikke som andre 

evropæiske Stater baade i Fortid og Nutid kendt J ødeforfølgelser hos 

os - den københavnske "Jødefejde" i r8rg maa nærmest betegnes 

som grove Pøbeloptøjer, som Regeringen hurtig fik slaaet ned - men 

endnu i r683, da den for sin Tid ret frisinde~e " Chr. V.s Danske 

Lov" udkom, var man ikke paa det aandelige Omraade naaet videre 

end, at "Munke, Jesuiter og deslige papistiske Gejstlige under deres 

Livs Fortabelse ikke maatte lade sig finde eller opholde sig i Kongens 

Riger og Lande. " - Og hvad J ødernes Stilling angaar, da er det 

betegnende nok, at de omtales i samme Aandedræt, som Landets 

Pariakaste, idet Lovens 3· Bogs 20. K apitel har Titlen "Om Jøder 

og Tatere", og dette Kapitels I. Artikel siger: " Ingen Jøde maa sig 

her i Riget indbegive eller sig finde lade uden Kongens særdeles 

Lejdebrev under I ooo Rigsdalers Straf af hver Person." 

N a turligvis kunde disse s trænge Regler ikke overholdes fuldt ud. 

Skulde man have befolket en nyanlagt By, saasom Gliickstadt eller 

Fredericia, havde man allerede før 1683 givet baade Katoliker og 

Jøder Ret til at bosætte sig der, og var man i Forlegenhed for et 

StatsJaan hos rige udenlandske Jøder, læmpede man sig ogsaa efter 
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em. Paa denne Vis skal Jøder af portugisisk Afstamning, eller som 

e.: hedder "J øder af den portugisiske Nation", være blevet særlig 

'!unstigede. - Men det var dog først de moderne Frihedsideer, 

m fra Frankrig bredte sig over Evropa i det I 8. Aarhundredes sidste 

De~. der for Alvor brød Skrankerne for Jødernes Adgang til vort 

:1d og efterhaanden ligestillede dem med andre Borgere. Epoke

- :-ende i saa Henseende er Frederik VI.s Anordning af 29. Marts 

. ; .f " angaaende hvad Bekjendere af den mosaiske Religion, der 

_ holde sig i Danmark, have at iagttage". Den begynder med at fast

a. at de her fødte Jøder saavel som de, der have faaet Tilladelse 

- ar opholde sig her, have lige ~et til paa lovlig Maade at ernære 

· som Landets øvrige Borgere. Endvidere skaber den en fuldstændig 

~,·ordning af Jødernes indbyrdes Forhold og giver Regler for Op-

• ::else af Mandtal over dem og Førelse af Protokoller over Fødsler, 

·.e 'er og Dødsfald blandt Jøderne, saaledes at det herefter er muligt 

- :'~lge de enkelte Byers jødiske Befolkning.* ) 

Alle de fynske Købstæder undtagen Bogense havde paa Anordnin

Tid jødiske Indbyggere. Synagoger fandtes dog kun i Odense, 

·en. og Faaborg, idet den jødiske Religions Forskrifter kræver 

· dsr I o voksne Mænd til Stiftelse og Opretholdelse af en Synagoge, 

_ derre Antal fandtes ikke i de andre Byer. Særlig Synagogebygning 

• nd re. kun i Faaborg (den nuværende Frimurerloge i Klostergade ) ;1 

dense og Assens nøjedes man med at leje Forsamlingssale hos 

.-:\·are 2 

Til Betjening af Menighederne ansattes en K ateket for Fyns Stift 

:'~a I 822 tillige for Lolland og Falster ) med Bopæl i Odense; han 

• :-eroa Konfirmation, Vielse og Begravelse og lønnedes med 300 

~ ~ .. . daler aarlig foruden Huslejegodtgørelse ( 200 Rigsdaler ) samt 

::er og nogle Gebyrer.3 Beløbet lignedes paa de enkelte Menigheder, 

. n i Begyndelsen kneb det med at faa det ind. Jøderne i Kerte

~· de skulde for deres Part udrede 8 5 Rigsdaler/ men i I 8 I 8 maatte 

+ Fra denne Tid indføres Ordet "Mosaiter" i Lovgivningen i St. f. "Jøder"; 
:: c!enne Sprogbrug er forlængst ophørt. 
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to af Mændene, som antagelig var utilfredse med Ligningen, trues 

med Udpantning, da de resterede med 30 Rigsdaler.4 

Den første Kateket i Odense var A. D. Cohen, der ansattes den 

20. Februar I 818. Han har bl. a . gjort sig fortjent ved i I 837 at 

udgive et udmærket Værk "De mosaiske Trosbekjenderes Stilling i 

Danmark", hvori han giver en historisk Oversigt over sine Troes

fællers Forhold her i Landet i næsten 200 Aar med Redegørelse for 

alle dem vedrørende Lovregler. 

I de tre ovennævnte fynske Byer findes og vedligeholdes endnu 

jødiske Begravelsespladser, men i Assens er Benyttelsen ophørt.5 Den 

ældste er Gravlunden i Faaborg; den stammer fra 1795 og be

nyttedes ved Kerteminde-Jøders Begravelse, idet den i Odense (an

lagt I 825 ) paa Grund af Pladsmangel ikke maatte benyttes af 

Udenbys. 6 

* * * 

Den første Jøde, som vides at have nedsat sig som Borger i Kerte

minde, er Levin Ballin, som d. 23. September I 79 I fik Kgl. Bevil

ling hertil, dog saaledes, at han skulde købe sig et Hus i Byen* ) og 

tage Borgerskab, hvorefter han maatte handle med "Ni.irnberger

Kram" samt uldne, linnede og Silke-Fabriksvarer.7 Han købte da af 

Byfoged Bendz den sydligste Del af dennes E jendom paa Langegade, 

nemlig de fem Fag, der svarer til nuværende Gade-Nr. 29, en to 

Etages Bindingsværks-Bygning. Skødet blev tinglyst d. 2. April r 792, 

og samme Dag mødte han i Raadstueretten og begærede Borgerskab. 

Denne Handling foregik i en højtidelig Form, som i Hovedtrækkene 

bibeholdtes længe (saaledes endnu i 1835 ) og skal derfor paa dette 

Sted nærmere omtales. - "Efter at en dansk Bibel her til Raadstue

retten var hidbragt og tilstede og apslagen det 20. Kapitel i 2. Mose-

* ) Som Betingelse for Erhvervelse af L ejdebrevet stilledes ofte Opførelse eller 
Erhvervelse af Hus, eller Anlæg af et "Manufaktur" (mindre Fabrik ) eller endelig 
Betaling af et Beløb til Politikassen (senere hen gøre Indskud i Banken ). 
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bog, bedækkede han sit Hoved med sin Hat* ) og lagde sine Fingre 

paa bemeldte Sted i Biblen og derpaa svor ved Gud Almægtigste, 

som haver skabt Himmel og Jord, Mennesker og alle Creaturer, samt 

\·ed Mose haver givet sin Lov, at han vilde være og forblive Hans 

Kgl. Majestæt huld og tro ... " o. s. v. (Hertil knyttes yderligere 

\·ed senere Borgerskaber Tilsagn om at være den foresatte Øvrighed 

lydig og opføre sig tilbørlig mod sine Medborgere samt ellers give og 

gore, hvad man som Borger er forpligtet til. ) - Herefter blev Bor

gerskabet meddelt ham, og han er da den første egentlige Manufak

·urhandler i Kerteminde. "Niirnberger-Kram", som nævnes i hans 

Bevilling, benævnedes senere almindeligvis "Galanteri-Varer". 

I de følgende fire Aar drev han Forretningen sammen med den 

~yskfødte Jacob Michaelsen, der ligesom Ballin var "Jøde af den 

?Ortugisiske Nation", men dog ikke straks tog Borgerskab i Kerte

:ninde; derimod havde han Borgerskab i Kalundborg. I 1795 byttede 

-ompagnonerne Hjemsted, Ballin flyttede til Kalundborg, hvor han 

:~ - Borgerskab i qgg, medens omvendt Michaelsen blev Borger i 

~erteminde d. ro. Januar s. A. - "Da Ballins Forbindelse med Ham

- ro- hvilede paa nært Slægtskab, blev Handelshuset Levin Ballin & 

_ ichaelsen sat i Stand til at faa Varerne direkte derfra og med 

-orde! at kunne sælge til Købmændene i de nærliggende Byer, særlig 

·-al und borg. De indførte - hovedsagelig over Liibeck - The, Kaffe, 

_· ·e, Kamelgarn, farvet Traad, Chokolade, Indigo, Korender, 

-- :u1el. Konfekt, og udførte, som Regel uden Omladning, V arerne 

_ -alundborg. Nogle Aar efter udvidede de Virksomheden ved selv 

: 'Jprette Købmandsforretning i Kalundborg; saaledes kunde de selv 

~ ''·assere den Fortjeneste, som Mellemhandleren tjente." (Josef 

her : .. J. C. E. Michaelsen og Hustrus Forfædre". ) 

T Enh,·er hellig H andling foretages af rettroende J øder med bedækket Hoved. 
: anforte Kapitel ind eholder de ti Bud, men ved enkelte Borgerskabstageiser 

=--..æ,·es særlig V ers 7: "Du skal ikke t age H erren din Guds Navn forfængelig, 
:: .. rren ka l ikke lade den være uskyldig, som tager hans Navn forfængelig"; 

:~emhæ,·es de Forbandelser, som vil ramme Misbrugen a f Guds Navn, og 
:.!' ,·des om fornod ent gen tage t i Synagogen. 
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Den ovennævnte Ejendom beholdt Ballin dog kun til I 796. Da 

købte han og Michaelsen af Toldinspektør Nascou den lidt sydligere 

liggende Ejendom paa det nordre Hjørne af Præstegade og Lange

gade - ligesom den første E jendom paa Byens Hovedstrøg. I I 802 

blev Michaelsen Eneejer (Skøde tingl. 20. Juni 1796 med Paateg

ning, ting l. I 2. J an. I 802 ) . - H j ørnebygningen selv havde to Etager; 

seks Fag vendte ud til Langegade og syv til Præstegade; langs denne 

Gade laa desuden et tolv Fags Sidehus paa en Etage. Alle Bygnin

gerne var af Bindingsværk og brandtakseredes i I 79 I til so o Rigsdl.; 

bagved dem var Gaardsrum og Have. Købesummen var 8oo Daler 

dansk Courant, men Køberne optog straks en I. Prioritet paa 450 

Daler. 

Formelt vedblev Kompagniskabet mellem Ballin og Michaelsen at 

bestaa, indtil de d. 6. Juli I 802 skriftlig erklærede, at de har "op

hævet deres forhen førte Kompagni-Handel og Firma, og at alt Mel

lemværende er venskabelig afgjort til Dato" .8 

I det første Tia ar efter Aarhundredskiftet tog tre J øder Handels

borgerskab i Kerteminde, nemlig Moses Wulff d. 7· Decbr. I80I 

samt Moses Lem le og Markus Rosbach, begge d. I 2. Marts I 8 I o. De 

to sidstnævnte var begge "Handelsbetjente" hos Michaelsen, og det 

er muligt, at de paa Principalens Vegne har berejst Oplandet med 

Varer; om Lem le hedder det nemlig, at han begyndte med at vandre 

ud paa Hindsholm som "Tørklæde-Jøde" .9 

En nærmere Omtale af disse Mænd følger nedenfor. 

* * * 

Da det før omtalte "Mandtal" optoges i I8I4, boede der i Kerte

minde fire jødiske Familier og to ugifte H andlende, ialt 22 Personer 

af mosaisk Tro. Den største Families Overhoved var: I ) Jacob Jvfic ha

elsen . Han var født i Barnberg i Bajern ca. 1760 og maa ret sent være 

bleven gift med sin Hustru Hanne Levy, der var mindst I 6 Aar yngre 

end han og var Datter af Købmand Aron Moses Levy i København 
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(død I778 ) og Hustru Ester f. Jacobsen.10 "'Ægtefællernes Born var 

nemlig i I 8 I 4 ret sm a a; der var fire Drenge i Alderen fra I 3 til g 

A.ar og Datteren Eline paa 7 Aar. Den ugifte 40-aarige Nathan Aron 

:..1oses Levy,* ) der paa Mandtallet I8I4 opføres som Handlende, 

men først tog Borgerskab d. 26. August I8I6, var Broder til Hustruen 

og har vel enten boet hos Familien eller dog haft Tilhold der, og det 

samme gælder formentlig om Michaelsens ugifte Handelsbetjent Laza

rus Calmann, der var 30 Aar gl. - Desuden boede i Huset Michaei

sens ovennævnte Svigermoder, som døde i I 8 I 8, c a. 7 4 Aar gl., og 

endelig nævnes den I 8-aarige Tjenestepige Dorthea Michaelsen. -

Husstanden har saaledes antagelig udgjort I o- I I Personer eller 

H alvdelen af alle Byens Jøder paa denne Tid. 

Til Forretning og Beboelse behøvede Michaelsen altsaa betydeligt 

H usrum, og han købte da yderligere den 5 Fags Bygning paa to 

Etager ud mod Langegade, der laa Nord for hans hidtidige Ejen

dom (Skøde tingl. 24. Jan. I8o3 ) . Den tilkøbte Ejendom, som han 

dlejede til Svogeren Nathan Levy, solgte han dog atter i I 8 I g, men 

beholdt H j ørneejendommen mod Præstegade, indtil han i I 82 7 ( Skø

de t ting l. I 5. Sept. r 82 8 ) solgte den til Købmandsenken Vibeke 

E · abeth Bruun f. Larsen, der havde en Prioritet paa 300 Rigsdlr. 

eri. Begge de nævnte Ejendomme - som iøvrigt senere samledes 

:~Jen og danner Byens nuværende Præstegaard - pantsatte han i 

: 8o6 til H andelshuset Moses Bendix & Davidsen i København for 

-6oo Rigsdaler. Om dette er Varegæld eller ny Driftskapital, kan 

·- '·e sees af Dokumentet.-:<-* ) - "Til Trods for at det gik tilbage for 

__ am, , ·edblev han at nyde sine Medborgeres, særlig sine Trosfællers, 

-\:!' else. Saaledes bliver han i I8Ig valgt til at være de sidstes R epræ-

:J.tant ved Møderne i Odense om Fastsættelse af Kateketskatten 

-::.a F yen. Han var musikforstandig og var med til at arrangere alle 

.. Han d ode i K erteminde d. 4· J u li 1846 som Fattiglem. - Han havde i øvrigt 
:.; 1 4 være t Borger i Bogense.ll 

+-+ Han begærede netop i 1806 sit Bo taget under Fallitbehandling, m en fik d et 
A:<' senere udleveret til fri Raadighed . 
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Festligheder i Byen" ( Fisehers ovenn. V ær k ) . Michaelsen døde 7 I 

Aar gl. d. 31. Jan. I83I og blev jordet i Faaborg. Hans Bo var nu 

ubetydeligt, men der blev dog lidt Arv til Børnene. Da der ikke 

registreres Varer i Boet, maa han være ophørt med Købmandshande

len før sin Død. 

Enken blev boende i Kerteminde til ca. I 840, ved Folketællingen 

I 840 i Vestergade N r. 2 I o. - Af Michaelsens Børn blev den ældste 

Søn, Michael Jacob, Silke- og Klædehandler i København; den 

næstældste, Aron, kom i I 4-Aars Alderen i Guldsmedelære samme

steds, men i I83I nævnes baade han og Broderen Simon som Typo

grafer i KøbenhavnP Sønnen Susmann J ae o b blev i I 826 cand. 

pharm. med I. Karakter 13 og blev senere Apoteksprovisor der. -

Endnu i I 843 opholdt han sig i København, men sees ikke at have 

faaet eget Apotek; muligvis har han savnet økonomisk Evne til at 

købe et saadant. 

Datteren Eline blev gift med en Christen, Købmand og Brænde

vinsbrænder Hans Meyling i Kerteminde, hvor de blev hjemmeviede 

d. 8. Novbr. I836 i Henhold til særlig Kgl. Bevilling og Vielsesbrev. 

Han gik fallit i I 842, men heldigvis havde han " flere Strenge paa 

Buen". Han var nemlig Seminarist fra Skaarup, dimitteret i I 82 7 

med Udmærkelse, og blev i I 843 Lærer og Kirkesanger i Birkende, 

hvor han døde d. I9· Novbr. I87o. - Ifølge Beretning fra en endnu 

( r 939 ) levende Mand, der har kendt MeyJing og Hustru personlig 

og mindes dem som "de to rare gamle Mennesker", skal Meyling, da 

han friede, have givet Svigerfaderen det Løfte, at han aldrig vilde 

overtale Eline til at lade sig døbe, og dette Løfte holdt han trolig. 

Men deres fire Børn, tre Drenge og en Pige, blev døbte (dette Vilkaar 

stilledes dengang altid, naar der gaves Bevilling til Ægteskab mellem 

Christne og Jøder ) , og efter Mandens Død, da Enken var flyttet til 

Odense, lod hun sig døbe der i Vor Frue Kirke d. 12. Novbr. r872; 

ved denne Lejlighed ændredes hendes Fornavn til Elisabeth. - Fad

derne var Propr. Lassen og Hustru fra Hovedgaarden Selleberg ved 
• 

Birkende, Sognepræst Strøm i Marslev-Birkende og Sønnen Hans 
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Emil Meyling, der da var Kapellan i Kolding og senere blev Sogne

præst ved Vor Frue Kirke i Roskilde. Elisabeth Michaelsen døde i 

Odense d. 5· Maj 188o og er jordet ved Mandens Side paa Birkende 

Kirkegaard, hvor deres Ligsten endnu findes.* ) 

2 ) M oses W ul !f fik som nævnt Købmandsborgerskab i Kerteminde 

d. 7. Dee br. 1801, idet han forinden havde erhvervet Kgl. Bevilling 

til at nedsætte sig her og handle med "indenlandsk Alen-Kram samt 

ostindiske, kinesiske og andre toldbare Varer". Justitsprotokollen 

viser, at han da var 24 Aar gl. og født i Lissa i "Syd-Prøjsen", en 

By i det oprindelige Polen, ca. 70 km Syd for Posen. Han købte i 

I Bog den Bindingsværks E jendom paa Langegade, der staar endnu 

og tilhører Banken for Kerteminde og Omegn, som har sine Lokaler 

der. Den bestod ligesom nu af et 10 Fags Forhus paa en Etage, men 

over de tre nordligste Fag var dengang en Kvist; desuden var der 

to Sidehuse. Denne Gaard solgte han dog i 1824, efter at han i I 820 

havde købt en anden nordligere i Gaden (nuv. Nr. 44 ) , men paa 

denne fik han dog aldrig tinglyst Adkomst. Det er formentlig gaaet 

tilbage for ham, noget der maaske skyldtes Tidens Landbrugskrise og 

slette Pengefor hold. I I 820 maatte han saaledes pantsætte sit Løsøre 

sammen med sidstnævnte Gaard, og senere hen lader hans Kreditorer 

stadig tinglyse Forlig om deres Tilgodehavender hos ham; ja, der 

blev endog foretaget U d læg hos ham. 

Hans Husstand bestod i I8I4 af hans Hustru Hanne Abrahams, 

30 Aar gl., Døtrene Zarine og Verone, henholdsvis 8 og 6 Aar, og 

endelig havde han sin 70-aarige Moder, Enken Keile Meier, boende 

hos sig. Hans Hustru døde allerede d. 4· Juli 1828 - Wulffs Bo var 

da insolvent - og hans Moder d. 3 I. J an u ar 183 I ; de blev jordede 

i Faaborg. - Datteren Zarine var i I828 i Hamborg/4 og Verone 

blev i I 845, da hun var 38 Aar gl., gift med den 45-aarige Købmand 

Jacob Lazarus. Han havde været Købmand i Rudkøbing fra I 827, 

men flyttede i 1833 derfra til Kerteminde og fik Borgerskab her d. 

13 . Juli 1835. Ogsaa Lazarus sad i trykkede Kaar, i alt Fald lod 

* ) Se endvidere Fynske Aarbøger I ( 1939 ) , Side 160- 164 (m. Portræt ) . 
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L angegade Nr. 31 før Ombygningen 

forskellige Kreditorer i I 836- 3 7 tinglyse Obligationer med Pant 

hans Indbo og Forlig om Pengebetaling. 

En mundtlig overleveret Beretning gaar ud paa, at Moses W ulff 

i Forening med Lazarus drev Forretning som Produktopkøbere i den 

nuværende Toldkammerbygning, der da var i Privateje. For at drive 

Løjer med Genboen i det nuvær. "Tornøes Hotel" begyndte de at 

opkøbe Æggeskaller. Genboen, der mente at vejre en god Forretning, 

gav sig da ogsaa til at opkøbe Æggeskaller og det i stor Maalestok, 

saa at han fik et betydeligt Lager af denne Vare. Men da han til 

Slut spurgte de to Jøder, hvor han kunde faa Lageret afsat, lo de 

ham kun ud. - Det har øjensynlig været, før man kendte Begrebet 

,,rationelt H ønsefoder." 15 

Moses Wulff døde d. 27. Maj 1848, og Svigersønnen J acob Laza

rus fl yttede til København næste Foraar. Han maatte betale Sviger

faderens Begravelse, da denne ved sin Død ikke ejede andet end sine 

Gangklæder! 
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Langegade Nr. 31 før Ombygningen 

forskellige Kreditorer i r 836-3 7 tinglyse Obligationer med Pant 

hans Indbo og Forlig om Pengebetaling. 

En mundtlig overleveret Beretning gaar ud paa, at Moses Wulff 

i Forening med Lazarus drev Forretning som Produktopkøbere i den 

nuværende Toldkammerbygning, der da var i Privateje. For at drive 

Løjer med Genboen i det nuvær. "Tornøes Hotel" begyndte de at 

opkøbe Æggeskaller. Genboen, der mente at vejre en god Forretning, 

gav sig da ogsaa til at opkøbe Æggeskaller og det i stor Maalestok, 

saa at han fik et betydeligt Lager af denne Vare. Men da han til 

Slut spurgte de to J øder, hvor han kunde fa a Lageret afsat, lo de 

ham kun ud. - Det har øjensynlig været, før man kendte Begrebet 

,,rationelt H ønsefod er." 15 

Moses Wulff døde d. 27. Maj r848, og Svigersønnen J acob Laza

rus fl yttede til København næste Foraar. Han maatte betale Sviger

faderens Begravelse, da denne ved sin Død ikke ejede andet end sine 

Gangklæder! 
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Langegade Nr. 31 , Banken for Kerteminde og Omegn, efter 1920 

3 ) Markus Rosbach var født ca. I777 i København,* ) muligvis 

~ on af Gerson Nathan Rosbach, der havde været Kapellan ved den 

derværende jødiske Menighed og døde d. 2. Juni I 797; hans Enke 

:\Iagdalene bekendtgør Dødsfaldet i Adresseavisen for d. 7. s. M. -

Han fik d. I 2. Marts I 8 I o Borgerskab i Kerteminde som "Handels

mand en detail". Han blev aldrig Grundejer, men boede en Tid i 

Præ tegade, senere i Vestergade. Hans Hustru Pessel ( Phersel, Pfer

<el? Rosbach, Søster til Moses Wulff/6 var i r8q 24 Aar; de havde 

da en Son paa 20 Uger ved Navn Gerson Wulff Rosbach, og det 

iolgcnde Aar fødtes endnu en Søn, der fik Navnet Isaach. - Markus 

Rosbachs Forretning har næppe været betydelig; han døde i r 850, 

:n en Enken levede til I 856; hun boede da hos Sønnen Gerson, de,r 

· r ugift og ernærede sig som Skomagersvend. Ogsaa den anden Søn 

~ \·de lært dette Haandværk, som i ældre Tid blomstrede i Kerte-

+ Y ed lk>rgerskabs-Tagelsen: " født og opdragen i Kbh . af hans derværende 
:-o ældre, der er Borgerfol k sammesteds." 

• 
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\"t');1s furl''n·l 

- "' ~-

Langegade Nr. 35 før Ombygningen 

l i l 
_,.,.- .~ 

ij j \li~f' !TI CH , 

minde; det haandsyede Fodtøj fra Byens mange Mestre forhandledes 

viden om paa Landets Markeder. - Isaach døde d. 13. December 

1853; hverken hans eller Forældrenes Efterladenskaber kunde dække 

deres Begravelsesudgifter. - Lidt bedre gik det Gerson; han levede til 

18. Septbr. I883.* ) Ganske vist betegnes han ved DødsfaldetsAnmel

delse til Kerteminde Skifteret som "Kludesamler", men han efterlod 

sig dog nogle Midler, som han i sit Testamente, hvor han kalder sig 

Handelsmand, tillagde sin "mangeaarige Værtinde, Murermester 

Casper Jensens Enke Ane Cathrine Nielsen". - Gerson Rosbach var 

Byens sidste J øde fra Mandtallet I 8 I 4· 

4 ) Den fjerde Familie i I 8 I 4 bestod kun af Mand og Hustru, 

nemlig den so-aarige "Schachter" (Slagter efter jødisk Ritus ) Salo

mon Isaach Lublin og den 24-aarige Lise Heimann, der var født i 

Nakskov, medens Manden mulig stammede fra den polske By Lublin 

* ) Han skal være død i Nedtrykthed over at have mistet Penge ved et Odense
Pengeinstituts Sammenbrud. 
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Langegade Nr. 35 efter Ombygningen 

o a havde Privilegium til Ophold her i Landet af I r. Dee br. I 8 I 2. 

F arnilien flyttede allerede i I 8 I 6 til Odense, hvor Manden blev Syna

gogebetjent og døde I833Y 

5 ) Den eneste ugifte Mand, der i I 8 I 4 drev selvstændig Næring 

i Kerteminde, var lvf oses Lemle, en Brodersøn af Michaelsen. Efter 

at have været hos ham i nogle Aar, tog han Borgerskab som "Køb

og H andelsmand en detail" d. I2. Marts I8Io. Han kom imidlertid 

: en sjælden Grad til at præge Byen, og hans Manufakturforretning 

:~m .... --ættes endnu paa samme Sted (nemlig Langegade 35 ), fra I 8 5 I 

:il r g I o af Th. Delcomyn og i de følgende I 2 Aar af dennes Søn af 

•.:unme Navn. Forretningen gik derpaa over til Ove Bisgaard og dri-

- nu af dennes Enke. 

Gaarden bestod i Lemles Tid af en lang I -Etages Bygning paa 

· - Fa Bindingsværk ud mod Langegade samt store Side- og Bag

." inger, tildels indrettede til Avlsbrug. Den var allerede før Aar

-.. dredskiftet blevet delt mellem to Ejere, men samledes atter i I 8 I 8 
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paa Lemles Haand. - Th. Delcomyn senior opførte den nu staaende 

stilfulde 2-Etages Forhusbygning (forlænget mod Syd i I 895 ) . 

Moses Lemle, der "nedstammede fra den portugisiske jødiske Na

tion", var født i Barnberg omkring I7 8 5 (der er nogen U overens

stemmelse i Aldersangivelserne ) og ægtede i I823 den 27-aarige Ester 

Koppel, Datter af Bendix Koppel, der allerede før Aarhundredskiftet 

var Storkøbmand paa Mellemgade i Nyborg.18 (Han flyttede iøvrigt 

i I 83 I som en 8o-aarig Enkemand fra Nyborg til Kerteminde, hvor 

han vel nok har taget Ophold hos Datteren og Svigersønnen, og døde 

d. IO. Marts I833. ) 

Moses Lemles Deltagelse i Købstadens offentlige Liv er et smukt 

Vidnesbyrd om ham selv og om den Fordragelighed, hvormed Bor

gerne modtog ham, den Fremmede og anderledes Troende, i deres 

Midte. Paa Raadstuesamlingen d. 2. Januar I823 valgtes han til 

Kæmner, og dette borgerlige Ombud, som de fleste søgte snarest 

mulig at slippe fri for, besørgede han i I 2 Aar, og da han endelig 

fratraadte paa Samlingen d. 2. Januar I 835, skete der det vistnok ene

staaende, at Byfogden og de eligerede Mænd paa samtlige Borgeres 

Vegne bevidnede ham "den almindelige Forbindtlighed og Agtelse, 

man skyldte ham for hans tro, redelige uafbrudte Bestræbelser i den 

Tid af I 2 Aar, han saa redeligen har opfyldt sine Pligter og gavnet 

Byen". - Paa Baggrund af en Tid, hvor Kassemangel og Regnskabs

uorden var en dagligdags Ting, forstaar man bedre denne Paaskønnelse. 

Efter at den nye Købstad-Kommunal-Anordning af 24. Oktober 

I 83 7 var traadt i Kraft, valgtes Lemle til Borgerrepræsentant paa 

R aadstuesamling d. 7. Oktober I 84 I og vedblev som saadan indtil 

I 84 7, da Kommun albestyrelsen i Mødet d. I 6. December bevilgede 

hans Andragende om Afsked paa Grund af Alder og Svagelighed. -

Den i I 92 5 afdøde Skolebestyrer Nic. Gregersen, der personlig havde 

kendt Ægteparret Lemle, omtalte dem som "orthodokse Jøder, begge 

gode og fine Mennesker". Deres Ægteskab var barnløst, men Folke

tællingen I 845 viser, at de havde taget Jette Michaelsen, der var født 

i Nyborg ca. I825, til sig som Plejedatter. 
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I I 85 I afstod Lemle sin Forretning til to unge Mennesker. Theodor 

Delcomyn fra Odense og Jens Peter Rademacher fra ~"yborg . De drev 

i nogle Aar Forretningen i Fællesskab, men Samarbejdet ophørte, da 

Rademacher døde i I 855, og Delcomyn fortsatte nu Forretningen 

alene.19 

Lemle og Hustru flyttede til København, hvor de opholdt sig Re

sten af deres Dage. Hun døde først, nemlig d. 25. Juni I866, medens 

han endte sit lange Liv d. I7. Juli I 867 . Som Dødsaarsag angives 

sikkert med Rette "Alderdom". Det hedder, at han til København 

medbragte en Formue paa I I 6,ooo Rdl.; det lyder æventyrligt, at 

han skulde have samlet sig en saadan Rigdom i Kerteminde, saa 

meget mere som Tiden indtil I 840 anses for trange og nøjsomme A ar 

herhjemme. 20 Men lad Rygtet ogsaa have overdrevet ; en formuende 

:.\land har han under alle Omstændigheder været, trods de smaa og 

lavloftede Stuer, hvori han levede og virkede i Kerteminde. 

6 ) Ogsaa den fornævnte ugifte Handelsbetjent Lazarus Calmann 

: riftede Familie i Kerteminde. Han maa være født i Udlandet,-x- ) for

mentlig i Polen, idet han nemlig maatte have Bevilling til at nedsætte 

sig (dat. 3.- I1.Juni I8I9 ), hvortil knyttedes det Vilkaar, at han i 

182 0 og I 82 I skulde betale til Bankfondet 200 Rigsdl. Sølv, og her

for indestod Lemle som Selvskyldnerkautionist. Han fik Borgerskab 

om Købmand en detail d . I 7. J an u ar I 82 o. H an var da gift med 

E,·a H ertz, men hvor og hvornaar Ægteskabet er indgaaet, vides ikke. 

_\t det skulde være skeet i I 799, synes lidet troligt, uagtet Mandtallet 

: 8 r 8 anfører det, thi da skulde Parterne kun have været c a. I 8 A ar 

c:: a m le og deres to Børn fødtes saa sent som i I 8 I 9 og I 824. 

Hustruen angives paa Folketællingslisten for I85o at være født i 

.Bjerlestof", hvilket antagelig er en Fejlskrift for Bjelostok, en polsk 

B\ ca. I 75 km N. Ø. for Warszawa. 

Om hendes Komme her til Landet har jeg faaet en mundtlig Be

-ning af Farver Lauritz Anton Hinke (f. I 846, d. I 932 ), der havde 

* Iflg. I ndskrift paa hans Ligsten var han født 3· J anuar 1782. (M edd. af 
:-:r Josef Fischer, Bibliotekar v. den mosaiske M enighed i Københ avn .) 
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kendt hende personlig. Sandsynligvis har han i sine Drengeaar faaet 

den af hendes egen Mund, da han var Brodersøn af hendes Svigersøn, 

Farver Svend Hinke, i hvis Hus hun levede sine sidste Aar. Den 

lyder saaledes: 

"Under den Krig, der endte med Polens tredie Deling i I 795, saa 

hun som I 2-Aars Barn den russiske General Suvorovs Tropper storme 

Warszavas Forstad Praga.* ) Hun flygtede da og naaede "paa sin 

Fod" til Nyborg, hvor hun fik Tjeneste hos en derboende Jøde

familie." 

Denne romantiske Beretning er dog maaske kun Fantasi. Iflg. Hr. 

Josef Fisehers velvillige Meddelelser til Forf. findes allerede i Folke

tællingen for Nyborg I 787: Nathan David, 50 Aar, og hans Datter 

Eva, 6 Aar, og Folketællingen for Nyborg d. I. Februar r Bo I inde

holder kun et Navn, der kan passe paa hende, nemlig Eva Nathans

datter, I 8 Aar gl., der tillige med en anden Jødepige, den 20-aarige 

Esther Davidsdatter, tjente hos den foran nævnte jødiske Købmand 

Bendix Koppel; herfra er hun mulig bleven gift med Calmann. -

I Ægteskabet fødtes der to Børn [Esther] Henriette Calmann d. 8. 

Juni r8rg og Meier Israel Calmann d. 21. Februar I824. 

Lazarus Calmann drev Manufakturforretning, men blev aldrig 

Grundejer i Byen. Han døde allerede d. 25. April r832, og Enken 

blev ifølge Kgl. Bevilling siddende i uskiftet Bo med de to Fællesbørn. 

"Gamle Madam Calmann", som hun efterhaanden blev, fortsatte 

Forretningen, indtil Sønnen tog Borgerskab d. r 5· Oktober r 85 r. I 

Tiden r845-50 flyttede Mad. Calmann hen i en lille Ejendom paa 

Langegade, som tilhørte Kommunen og som Folkeviddet havde døbt 

"Blaa Taarn"; den laa N. for det daværende Raadhus paa det Sted, 

hvor Raadhustaarnet nu staar. Butiken var i Stuen, Beboelsen paa 

J. Sal. - Paa Kommunalbestyrelsens Møde d. I5. April r852 ved

toges det, at hun fremdeles maatte "beholde den Lejlighed, hun be

boede i Byens Hus, for 40 Rigsdl. a ar lig Leje". - " Oppe i de smaa 

* ) Stormen paa Praga, hvor 2o,ooo Polakker dræbtes, fandt Sted d . 4· Novem
ber 1794. - Hun skulde saaledes være født 1782 . 
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Stuer gik den gamle Enke om i kort Kjole, flade Sko, hvide Bomulds

strømper samt en Turban af et Tørklæde i stærke gule og røde Farver, 

knyttet fortil som Vædderhorn uden om en hvid Hue. - Fredag Af

ten lukkedes Butiken Kl. 6, og saa dækkede hun Sabbatsbord med 

hvid Dug og Lys." ( Mundtl. Medd. af L. A. Hinke. - Iflg. 4· Mose

bogs 5· Kapitel er det Pligt for ærbare Kvinder at have Hovedet be

dækket. ) 

Sønnen lærte Handelen hos Købmand Thrane i Odense og var 

Soldat i I849- 50. Han fortsatte som nævnt Forretningen, men d. 

I7. Marts I 858 maatte han begære sit Bo taget under Fallitbehand

ling, antagelig som Følge af Pengekrisen i I857, da saa mange Han

delshuse brød sammen. - Der var et ret betydeligt Lager af Manu

fakturvarer, derunder en Del paa Told-Kreditoplag, men paa den 

anden Side en Mængde Kreditorer, bl. a. Vekselkrav baade fra Ind

og Udland (Kiel, Berlin, Hamburg, Lilbeck ) . Da hans Forsøg paa at 

opnaa Akkord strandede, blev Lageret realiseret ved Auktion og ind

bragte godt I 900 Rigsdl.; desuden var der udestaaende Fordringer 

for 485 Rigsdl. - Til de privilegerede Krav blev der kun delvis Dæk

ning; de simple Kreditorer fik intet. 

Ifølge Sextus Miskows Bog "Det var dengang" boede Calmann i 

Begyndelsen af Tredserne paa den modsatte Side af Langegade i den 

gamle Bindingsværksgaard, der nu er Kerteminde Museums Bygning, 

og drev her en lille Forretning med Antikviteter. Miskow skildrer ham 

som en saa usandsynlig Original baade i Tale, Adfærd og Dragt, at 

man har ondt ved at tænke sig, at en Mand, der havde aftjent sin 

Værnepligt i den danske Hær, allerede i Fyrretyveaars-Alderen skulde 

være bleven saa besynderlig, men der kan næppe være nogen Tvivl 

om, at Miskow her taler om vor Meier Israel Calmann. - Efter denne 

Tid forsvinder hans Spor. Det er muligt, at han er identisk med den 

Kommissionær Israel Calmann, som d. 9· December I 882 døde i 

Borgergade 6 I i København. 

Datteren var d. 23. Maj I845 bleven hjemmeviet i Kerteminde til 

Farver Svend Mortensen Hinke, og den gamle Svigermoder flyttede 
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til Slut hen til ham og døde der d. 8. Januar r86r. Da han mødte i 

Skifteretten for at anmelde Dødsfaldet, erklærede han, at hun ikke 

efterlod sig saa meget, at det kunde dække Udgifterne til Begravelsen, 

der "efter mosaisk Ritus skulde foregaa i Faaborg". 

Næste Aar, d. I7. Marts I 862, lod hendes Datter sig døbe i Kerte

minde Sognekirke, efter at hun i Vinterens Løb var forberedt til Daa

ben af Sognepræsten, Provst Bloch, og overhørt i Overværelse af 

Sognepræst, Dr.Viborg i Rynkeby og Kateket Asmussen i Kerte

minde. De to sidstnævnte fungerede som Faddere tilligemed hendes 

Ægtefælle og dennes to Søstre Clara Gommesen og Therese Rude. 

Det 42-aarige "Daabsbarn" fik i Da aben tilføjet det paa en Gang 

jødiske og christne Navn Maria, saa at hun nu hed Esther Henriette 

Calmann Maria Hinke. Hun døde allerede d. 23. August I866 og 

var den sidste Kvinde i Kerteminde af ublandet jødisk Blod. 

* * * 

Antallet af Byens jødiske Befolkning naaede aldrig over de 22, som 

den udgjorde i r 8 I 4· Enkelte Personer kom af og til for en kortere 

Tid som Tilflyttere; de eneste Kvinder, der ved Ægteskab kom hertil 

efter I 8 I 4, var Esther Lemle og Eva Calmann, og Fødslerne for

maaede ikke at opveje Afgangen ved Død og Fraflytning. Som Følge 

heraf faldt Tallet stadig; i I830 var det kun IS, og heromkring holdt 

det sig stadig til I 848, men allerede i I 8 50 var her kun 1 o J øder, og 

det sidste Mandtal, der optoges I855, har kun 5 Navne, nemlig Enken 

Pessel Rosbach med Sønnen Gerson Wulff og Enken Eva Calmann 

med de to Børn Meier Israel C. og Esther Henriette Hinke. 

Hovedstaden var efterhaanden blevet Samlingspunkt for saa godt 

som hele Landets jødiske Befolkning, idet den med sin Synagoge og 

med de større Muligheder for Forretningsdrift har øvet en naturlig 

Tiltrækning paa de over hele Landet spredte Smaagrupper. De sær

lige Synagogebygninger, der fandtes enkelte Steder i Provinsen, er 

forlængst lukkede og overgaaede til andet Brug eller nedbrudte. -
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"Mosaiterne" i Kerteminde tilhører nu kun Historien, men de har 

dog endnu Krav paa at mindes, baade fordi de har tilført Byen et 

Pust af Forretningsliv udefra, og fordi der aldrig vides at have hersket 

nogensomhelst Misstemning mellem dem og Landets egne Børn. 

* * * 

Foranstaaende Artikel er affattet i 1939. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Foruden de i Teksten nævnte Kilder er navnlig benyttet flg. Arkivalier: 

Folketællingslis terne f. K erteminde (Rigsarkivet). 
Protokol over Bekendere af den mos. Tro i Kerteminde I8I4- 56 samt Mini

sterialbog for d en mos. Menigh. i Kbh. (begge i Landsark. f. Sj æll.). 
K erteminde Købstads Justitsprotokoller (der indeholder Oplysn. om Borger

skabs-Tageise ved Raadstucret), Skifteprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller m. 
Hovedregister af I 790, Borgerskabsreg. samt Brand taks. (Landsark. f. Fyn ) . 

l ) Traps Danmark ( I923 ) , IV. 6I8. - 2) Engelstoft: Od . Bys Hist., S. 458, og 
Hist. Aarb. f. Od. og Assens Amter I9 30, S. 737· - 3) Cohen: De mos. Troesbek. 
Stilling i Danm. S. 2I7. - 4) Stiftamtets Skr. 9/7 og 27/9 I8I8 til Byfogeden i 
Ktm. (Byf. Brevjournal).- 5) Traps D anmark IV, 28I, 378, 6I5. - 6) Cohen, 
S. 425. - 7) Ktm. Byf. Arkiv, Pakken " Sager vedr. Nær. Væsen, 1777 - I883".-
8) Skøde- og Pantepr. I2 / 7 I802. - 9) Meddelt af Skolebest. N. Gregersen 
( t I925 ). _lO) Meddelt af Bibi. Josef Fischer. -11.) Justitspr. 26/ 8 I8I6. - 12) 
Skiftet efter Josef Michaelsen.- 13 ) Pharm. Stat I843· - 14) Skiftet efter Mode
ren.- 15 ) Meddelt af Brygger Lange ( t 192I ) . - 16) Skiftepr. 3I/I I831.
l <) Meddelt af Bibi. Josef Fischer. - 18 ) Folketæll. I80I. - 19 ) Skøde- og Pantepr. 

8 . J an. og 3· Septbr. I 855. - 20) Meddelt af Skolebest. N. Gregersen. 
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