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5

Forord

Dette sjette bind er det sidste i mit nu afsluttede projekt om undersø-
gelser af forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra middelal-
deren til det 20. århundrede. Det omfatter perioden fra begyndelsen
af 1900-tallet til omkring året 1948. Med staten Israels oprettelse og
fremstillingen af holdninger i folkekirken hertil er der sat en naturlig
grænse for dette arbejde. Det centrale emne i denne bog er de hold-
ninger, som kredse og enkeltpersoner i folkekirken indtog overfor
den antisemitisme, som bredte sig herhjemme fra begyndelsen af
1900-tallet, kulminerende i 1930’erne og i besættelsestiden, godt
hjulpet på vej af nazismen. Et andet vigtigt område, som behandles,
er de forskellige indstillinger, som kredse i folkekirken indtog overfor
zionismen, indvandringen i Palæstina og staten Israels oprettelse. En-
delig undersøges i hvilket omfang den kristne mission blandt jøder
blev påvirket af tidens antisemitisme og jødeforfølgelser.

Det ville være oplagt at foretage sammenligninger med forholdene i
de andre nordiske lande, men det danske materiale har været for
stort til også at inddrage dette aspekt. Endvidere kunne man ønske
sig grundige undersøgelser og fremstillinger af den jødiske menigheds
egne religiøse forhold i denne periode, rabbiner- og kateketembeder-
ne, teologien og den eventuelle polemik i de talrige bevarede utrykte
prædikener, de indre teologiske spændinger, religionsundervisningens
indhold og niveau, holdningerne til samfundsmæssige problemer, re-
præsentantskabets og synagogeforstanderskabets arbejde og meget
andet. Noget af dette er strejfet i kap. II, men ellers må disse felter
overlades til kommende forskere.

Det trykte kildemateriale udgøres af bl.a. af datidens prædikener,
opbyggelige eller polemiske skrifter, artikler i kirkelige blade og missi-
onstidsskrifter, materiale fra de antisemitiske bevægelser og andet.
Det utrykte kildemateriale stammer især fra Mosaisk Troessamfunds
arkiv i Rigsarkivet, men desuden har jeg til dette forskningsprojekt
opnået tilladelse til at benytte en række privatarkiver i Rigsarkivet.
Under henvisning til gældende regler er nogle personers navne derfor
reduceret til initialer. Jeg takker også sognepræst Otto Paludans fami-
lie for værdifulde aktstykker fra hans arkiv. Endvidere takker jeg per-
sonalet ved arkiverne og i Det Kgl. Bibliotek for altid hurtigt og effek-
tivt arbejde. Også tak til de kolleger og andre, som jeg har drøftet
spørgsmål med og fået oplysninger fra. Endelig retter jeg en ærbødig
tak til bestyrelserne for de i kolofonen nævnte fonde, som har ydet
den nødvendige økonomiske støtte til dette arbejdes offentliggørelse.

København den 1. september 2007
Martin Schwarz Lausten
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I. Indledning

Fra begyndelsen af det 20. århundrede fortsatte integrationsbestræ-
belserne, men der opstod spændinger både internt i det jødiske sam-
fund og mellem dette og det omgivende samfund, da tusindvis af jø-
der begyndte at strømme til Danmark fra Rusland og Østeuropa på
grund af de voldsomme jødeforfølgelser, antijødisk lovgivning og ri-
sikoen for at skulle gøre militærtjeneste under den russisk-japanske
krig. Der var til at begynde med ingen restriktioner for indvandring
til Danmark; fra 1904 til 1910 indvandrede ikke færre end 4330 øst-
jøder. Deres jiddische kultur og religiøse orientering afveg fra den
danske menighed, og indvandringen medførte selvsagt en række so-
ciale problemer, interne spændinger med det allerede velfungerende
etablerede jødiske samfund, men også spændinger mellem overrabbi-
neren, Max Schornstein, og Repræsentantskabet, som mente, at han
gennem sit store engagement for at hjælpe de ankomne østjøder ska-
dede de danske Jøders gode sociale Stilling. Mange af østjøderne rej-
ste videre, bl.a. til USA, andre blev i Danmark og integreredes efter-
hånden i løbet af 1930’erne.1 

I løbet af det 19. og beg. af det 20. århundrede markerede jødiske
mænd og kvinder sig indenfor kunst, litteratur, presse, politik, medi-
cin, naturvidenskaber og erhvervsliv.2 Både fra statens side og fra le-
delsen af Mosaisk Troessamfunds side arbejdede man målbevidst
med integrationsfremmende tiltag. Markante udtryk herfor er bl.a.
overrabbiner Max Schornsteins tale i 1914 ved jubilæet for 1814-an-
ordningen (se s. 26) og kong Christian d. 10.’s besøg i synagogen i
1933 og overrabbiner Max Friedigers tale ved den lejlighed. Dette
første besøg af en dansk konge i synagogen fandt sted kun to måne-
der efter at Hitler var blevet tysk rigskansler og blev i mange jødiske
kredse opfattet som en bevidst “jødevenlig” demonstration fra maje-
stætens, dvs. det officielle Danmarks, side.3 Den gængse opfattelse i

1) Bent Blüdnikow: Den østjødiske immigration, i: Harald Jørgensen
(red.): Indenfor murene. Jødisk liv i Danmark, 1984, 289-313.
2) Koncentrerede artikler om jødisk indsats på disse områder i Harald Jør-
gensen (red.) 1984. Om arbejder indenfor kunstens verden er hovedværket
Mirjam Gelfer-Jørgensen (red.): Dansk jødisk kunst. Jøder i Dansk kunst,
1999, hvor 13 forskellige forfattere belyser hovedemnet i overdådigt illustre-
rede bidrag.. Her findes også en nyttig forskningsoversigt, Bent Blüdnikow:
Jøder i Danmark. En historisk oversigt, 21-45. Også i Rambam. Tidsskrift
for jødisk kultur og forskning, findes en række vigtige forskningsbidrag. 
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Danmark af jøder som almindelige danske statsborgere kom endelig
til udtryk, da den største katastrofe, som har ramt det danske jødiske
samfund, indtraf i oktober 1943.

Den tyske besættelsesmagt agtede at arrestere samtlige jøder og
sende dem i koncentrationslejre. If. Julius Margolinskys oplysninger
lykkedes det dem at fange 475 personer, som sendtes af sted til The-
resienstadt, blandt dem overrabbiner Max Friediger og synagogefor-
stander Julius Margolinsky. I Theresienstadt afgik 51 ved døden. At
dødeligheden der ikke blev større skyldtes utvivlsomt, at det lykkedes
fra dansk side at få organiseret transport af pakker med tøj og mad-
varer til de deporterede. Under begge disse redningsaktioner spillede
biskopper, præster og menigheder fra folkekirken aktive roller. Til
Sverige nåede 5919 “heljøder” og 1301 “halvjøder”.4

I lighed med de tidligere bind skal der først gives en oversigt over vig-
tige forhold i den jødiske menighed, navnlig de til tider temmelig tur-
bulente forhold omkring andenrabbiner- og overrabbinerembedet,
udskillelsen af den særligt ortodokse gruppe, Machsike Hadass og
udviklingen omkring Religionsskolen af 1853 og den nye jødiske na-
tionalskole af 1910. Fremstillingen af disse forhold knytter sig til be-
skrivelserne af dem i den forudgående bog Folkekirken og jøderne.

Hovedvægten i nærværende bog ligger på folkekirkelige holdnin-
ger til zionismen og til den antisemitisme, som begyndte at vise sig in-
denfor folkekirkens rækker allerede i slutningen af 1800-tallet. For
at få styr på dette meget omfattende emne inddeles fremstillingen af
den kirkelige antijudaisme og holdningerne i folkekirken til antisemi-
tismen i tre faser i tiden op til 1940. Derefter følger tiden under den
tyske besættelse, holdningerne umiddelbart efter befrielsen i 1945.
Til sidst beskrives de problemer, som den kristne mission blandt jø-
der stod overfor efter holocaust, Israelsmissionens fortsatte arbejde,
oprettelsen af et nyt missionsselskab. Her redegøres også for hold-
ninger i kirken til den zionistiske bevægelse og indvandringen til Pa-
læstina efter 1945, og til sidst omtales den særlig anskuelse af forhol-
det mellem kristne og jøder, som formuleredes i begrebet de to veje.
Som i den tidligere fremstilling samles de forskellige opfattelser af de
særligt vigtige begreber omkring ledende personer fra de såkaldte
kirkelige retninger. Dette sker både for oversigtens skyld og for at
trække det særligt karakteristiske frem ved disse folkekirkelige bevæ-
gelser i deres syn på jødedom og jøder.

3) Marcus Melchior: Levet og oplevet. Erindringer, 2. opl. 1965, 133-135.
4) Jul. Margolinsky: Judarna i Danmark, i: Judisk Krönika 2/1946, 28-33.
Max Friediger: Theresienstadt, 1946.

Joedesympati II Book.book  Page 12  Thursday, September 13, 2007  8:14 AM



13

II. Træk af religiøse og sociale forhold i det 
jødiske samfund

1. Det jødiske samfund i det omgivende samfund

I 1901 var Københavns jødiske befolkning sunket til 3065. Assimila-
tion, blandingsægteskaber, for få børnefødsler var blandt årsagerne,
og man kunne forudse, at det jødiske samfund i Danmark gik sin op-
løsning i møde. Et stort antal indvandrede jøder, flygtninge fra Rus-
land, betød, at denne udvikling ændredes. I 1916 var antallet af disse
indvandrede jøder 2443 personer, og den første verdenskrig medførte
en yderligere indvandring, således, at den jødiske befolkning i Dan-
mark i 1921 udgjorde 5875 personer. Nazisternes jødeforfølgelser
bragte endnu en bølge af jødiske flygtninge til Danmark. Fra 1933 til
april 1940 kom ca. 4500 jødiske flygtninge til landet, dog var ved be-
sættelsens begyndelse (9/4 1940) ca. 3000 rejst videre. Man har end-
videre prøvet at se på fordelingen af disse jødiske grupperinger og
konkluderet, at af det samlede antal jøder i Danmark hørte i 1943
1600 personer hjemme i det såkaldte gammel dansk-jødiske sam-
fund. De problemer, som de mange østflygtninge kunne medføre af
økonomisk, kulturel og religiøs art for det etablerede danske jødiske
samfund, ligger uden for denne fremstillings rammer. Dog kan man
kortfattet sige, at integrationen nu er gennemført.5 

1936 vedtoges en ændring i styreforholdene således, at der blev op-
rettet et led mellem Repræsentanterne og de menige vælgere, nemlig
en Delegeretforsamling. Den bestod af 20 delegerede, valgt af de
valgberettigede medlemmer. De skulle vælge Repræsentanterne ved
forholdstalsvalg. Kvinder fik også valgret til delegeretforsamlingen
og blev også valgbare. Desuden oprettedes ved reformen i 1936 et sy-
nagogeforstanderskab, bestående af 7 mandlige medlemmer af tros-
samfundet. Præsten blev ikke medlem, men deltog i møderne. Dette
forstanderskab skulle varetage gudstjenesten og synagogale anliggen-
der.6

Et højdepunkt i den mosaiske menigheds integration i det danske
samfund var den højtidelighed, som man holdt i april 1933 i anled-

5) J. Margolinsky: Det jødiske Folketal i Danmark efter 1814, i: J. Margo-
linsky og Poul Meyer (udg.): Ved 150-Aars-Dagen for Anordningen af 29.
Marts 1814, 1964, 195-212. 
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ning af synagogens 100-årsdag. Den fandt sted kun få uger efter na-
zisternes magtovertagelse i Tyskland. I højtideligheden deltog kon-
gen, Christian d. 10. Det var første gang, en dansk konge havde ind-
fundet sig i synagogen, og hans tilstedeværelse samt de øvrige repræ-
sentanters for det officielle Danmark og for byen København – bl.a.
kirkeminster P. Dahl, departementschef Holbøll, overpræsident J.
Bülow og borgmester V. Christensen – viste omverdenen, at den jødi-
ske befolkning nu var en fuldt ud integreret del af det danske sam-
fund. I sin tale tog overrabbiner Max Friediger udgangspunkt i
skriftstedet Jakobs ord i 1. Mos 28,17, omtalte jødernes vandringer
gennem årtusinder, den hellige skrifts, bønnens og synagogens betyd-
ning, understregede jødernes forpligtelse til både at efterkomme næ-
stekærlighedsbudet, de andre religiøse bestemmelser, og statens love.
Han gav et rids af jødernes historie i Danmark, udtrykte taknemlig-
hed over, at her vandt Humaniteten og Friheden tidligt Indpas og ba-
nede Vejen for, at den jødiske Menighed blev et med borgerlige Ret-
tigheder og Pligter udstyret Samfund, det mosaiske Troessamfund,
der blev til Lykke og Velsignelse for de danske Jøder…Nu som før
har de danske Jøder herhjemme, og hvor de færdedes i Udlandet følt
sig og virket som gode danske Borgere. Og kan der gives et skønnere
Symbol herfor, end at denne vor Synagoges Jubelfest fejres ved Hans
Majestæt Kong Christian den Tiendes Nærværelse.7 

Uanset de fortsatte integrationsbestræbelserne, måtte jøderne, dvs.
først og fremmest deres ledere, som minoritet hele tiden finde balan-
cen mellem at fastholde det traditionelle og særegent jødiske og at til-
passe sig det omgivende danske samfund. Hvis de “tilpassede” sig
for meget, bestod der en overhængende fare for assimilation, dvs. at
det specielt jødiske forsvandt eller blev blot tilbage som et navn eller
en tom skal. Men hvis de for strengt holdt sig til den traditionelle jø-
dedom i tro og skikke, kunne de risikere at blive en isoleret enklave i
det danske samfund. Jødiske børns skolegang i de offentlige, “krist-
ne” skoler, tilladelsen til blandede kristne-jødiske ægteskaber, påvirk-
ning fra den almindelige sækularisering, interne krav både om fast-

6) Fritz Rothenberg: Forfatning og Forvaltning, smst. 133-157. De tem-
melig lange debatter i Folketing og Landsting (1850) om lovudkastet, hvor-
ved de hidtil bestaaende Indskrænkninger i fremmede mosaiske
Troesbekjenderes Adgang til at tage Ophold her i Riget ophæves, indeholder
mange særdeles interessante synspunkter til belysning af politikernes syn på
jødedom og jøder, Rigsdagstidende, 1. Session, Folketinget, 1. bind, 1850; 1.
Session. Landstinget, 1850.
7) Synagogens 100-Aars Dag, i: Jødisk Familieblad 9/1933, 1-2. – den
smukkeste [prædiken] Overrabbineren nogen sinde har holdt, Karl Lach-
mann, i: Jødisk Samfund 3/1947, 4.
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holdelse af en ortodoks teologisk linje og samtidige krav fra den
modsatte fløj om gennemførelse af liberale reformer i gudstjenesteli-
vet gav altsammen voldsomme spændinger i Mosaisk Troessamfund.
Modsætningen mellem de ortodokse og de nyere eller Reformisterne,
som de kaldtes nåede dramatiske højder, da man – nærmest ved et
uheld eller i det mindste på grund af manglende omtanke hos Repræ-
sentantskabet – i 1903 ansatte en ultraortodoks mand fra Haag som
overrabbiner. Efter hans afskedigelse, som resulterede i en retssag,
brød de ultraortodokse ud og dannede deres egen forening med egen
rabbiner, den endnu eksisterende Machsike Hadass. Til gengæld be-
tød den portugisiske synagoge ikke noget længere, og den blev op-
løst. De midler, som den havde efterladt blev overdraget Mosaisk
Troessamfund (1907).8

Problemet omkring udmeldelserne af Det mosaiske Troessamfund
(se Folkekirken og jøderne s. 16) fortsatte i det 20. århundrede. De
fordelte sig jævnt over hele perioden, dog synes der at være nogle
bølger i 1930’erne. Motiverne kunne være overgang til kristendom-
men – de skal behandles for sig senere – utilfreds med ansættelsen af
det bidrag, som man skulle betale til trossamfundet, vrede over den
teologiske linje, som blev fulgt af overrabbineren evt. sammen med
Repræsentantskabet, eller udmeldelserne kunne skyldes, at man ville
distancere sig fra Mosaisk Troessamfund og assimilere sig så meget
som muligt med det ikke-jødiske samfund. Udmeldelser kunne også
skyldes, at man ikke havde religiøse følelser overhovedet. Man meld-
te sig ud uden at melde sig ind i et andet trossamfund.

Af og til begrundede de udmeldende deres skridt, hvilket de ikke
var forpligtet til. Dette var fx tilfældet efter den ortodokse overrabbi-
ner Lewensteins adfærd overfor familien Metz. Adskillige af familien
og deres bekendte udmeldte sig i vrede over ham (se s. 23). En ud-
meldte sig – saa snart som muligt – ved at sende besked på et brevpa-
pir fra et hotel i Montreal. Da Edvard Brandes udmeldte sig, skrev
han blot til Mosaisk Troessamfund den 24/1 1905 Ved nærværende
Skrivelse udmelder jeg mig af det mosaiske Trossamfund i Kjøben-
havn, Ærbødigst Edv. Brandes. Men Repræsentantskabet tilsendte
ham en erklæring, som han skulle underskrive. I den havde de hen-
vist til bestemmelserne af 30/11 1857 fra ministeriet men – ved en fejl
– skrevet, at han udmeldte sig af det jødiske Samfund, hvilket fik
ham til at replicere, at det kunne han ikke underskrive, for der fand-
tes hverken en statslig, kommunal eller kirkelig institution, som bar
det navn, og Heller ikke har der været Tale om nogen religiøs Akt fra
min Side. Jeg har udmeldt mig af “Det mosaiske Troessamfund i Kjø-

8) RA, MTA nr. 206 Indgåede sager, J 2837/1907.
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benhavn.” Han underskrev derefter en ændret erklæring, som de til-
sendte ham.9

Et særligt fænomen var de udmeldelser, som fandt sted efter hjem-
komsten fra Sverige i tiden efter sommeren 1945. Af de bevarede ak-
ter i Mosaisk Troessamfunds arkiv fremgår, at der faktisk var tale om
en hel “bølge”. Til sammenligning kan man på grundlag af arkivets
bevarede korrespondance anføre antallet af udmeldelser siden 1933.
De pågældende personer var ikke forpligtet til at opgive en årsag til
deres udtrædelse af Mosaisk Troessamfund, men i flere tilfælde er det
meddelt, at de ved dåb var gået over til kristendommen. Deres antal
sætter her i parentes. Der skal dog straks gøres opmærksom på, at
tallet er behæftet med en vis usikkerhed. Det er ikke sikkert, at al
korrespondance vedr. udmeldelser er bevaret, men det her anførte tal
er det antal, som det mindst drejer sig om. 

1933: 21 (1); 1934: 6 (1); 1935: 14 (2); 1936: 11 (1); 1937:15 (4);
1938: 16 (8); 1939: 13 (4); 1940: 36 (3); 1941: 25 (2); 1942: 19 (8);
1943: 5; 1944: 0; 1945: 40 (1); 1946: 43(2). I årene fra 1933 til 1946
meldte 264 personer sig således ud af Mosaisk Troessamfund, heraf
skete 83 udmeldelser i årene 1945-1946. Om kun 37 blev det oplyst,
at de var gået over til kristendommen.10

Julius Margolinsky mente, at udmeldelserne var en følge af de hän-
delser, som var sket siden 1933 og navnlig den tyske besættelse, men
daværende rabbiner Marcus Melchior reagerede meget voldsomt på
udmeldelserne. Han kunne måske nok respektere de jøder, som meld-
te sig ud for at gå over til kristendommen, men ikke de jøder, som
meldte sig ud af trossamfundet af andre direkte hæslige Motiver. Det,
han tænkte på, var de jøder, som på den måde ville distancere sig fra
jødedommen og fra jødisk skæbne ved at forlade menigheden. Disse
jøder var foragtelige, idet de gav deres gamle menighed det spark,
som Goebbels og Streicher ikke længere kunne give den. De havde

9) Edvard Brandes til Repræsentanterne 24/1 og 3/3 1905, udmeldelseser-
klæringen 2/4 1905; Repræsentantskabet til Edv. Brandes, udat. Koncept,
men 23/3 if. Protokollen MTA nr. 41, s. 564. RA, MTA nr. 202, Indgåede
sager, J 1973. Georg Brandes udmeldte sig i 1910, MTA Kopibog 42, s. 811.
Jf. M. Thing 2005, 110. Forfatteren Henri Nathansen udmeldte sig i 1933,
se Repræsentanterne til Max Friediger 26/4 1933, MTA nr. 994.
10) RA, MTA nr. 994, Skrivelser mv.vedr. udmeldelser af Troessamfundet
1915-1947. For ældre tiders vedkommende findes i pk. 260, Indgået korre-
spondance m.v. 1911-1932, udmeldelser fra årene 1911-1917, ligesom der af
og til i de enkelte pakker med Indgåede sager, nr. 70ff findes materiale af
denne art.
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overtaget antisemitternes rolle, ja de var jødiske antisemitter. De tro-
ede måske, at de herved kunne demonstrere en danskhed og få re-
spekt af de kristne omgivelser, men der ville de kun møde foragt.
Netop nu, hvor der blev stillet de de største krav til jødiske samfund,
løb de deres vej. Melchior antydede, at man kunne gøre som i Berlin,
offentliggøre deres navne, for så ville de blive sat i den gabestok,
hvor de hørte hjemme, og man kunne i hvert fald svare en sådan jø-
de, at han ikke længere er min broder, sluttede han. Men dette ind-
læg i Jødisk Samfund medførte en særdeles livlig debat både for og
imod. Som redaktør af bladet bragte Melchior nogle af indlæggene
og kommenterede dem. En indsender mente, at bladet hermed var
sunket ned til at blive en del af smudspressen, men Melchior svarede
som redaktør, at bladet udelukkende skulle tjene menighedens tarv,
og han betonede det ansvar hver enkelt jøde havde for helheden. Me-
nigheden var ganske vist et trossamfund, men det var også et socialt
samfund. 11

2. Andenrabbinerembedet

Dette og det følgende afsnit fortsætter fremstillingen af de samme
emner fra bogen Folkekirken og jøderne.

Da Repræsentantskabet – nærmest ved et uheld, eller i det mindste
på grund af ubetænksomhed – havde ansat den ultraortodokse Tobi-
as Lewenstein som overrabbiner (se s. 21), ville de åbenbart komme
de spændinger i forvejen, som de kunne ane i horisonten. De valgte
derfor som andenpræst en mand, som var af en anden indstilling end
overrabbineren, nemlig Elias Thieberger, med hvem de traf aftale i
sommeren 1904.

Lewenstein hævdede, at Repræsentanterne hermed brød aftalen
med ham, og han mindede dem om, at han ved ansættelsessamtalen i
sin tid havde erklæret, at jeg tilhører den strengeste orthodoxe Ret-
ning. Det var ham derfor en gåde, at de havde valgt Thieberger uden
forudgående henvendelse til ham, for de vidste, at Tibergers religiøse
Retning ikke er den samme som min, ja Lewenstein kunne efter en
samtale med Thieberger fastslå, at hans holdning var den stik mod-
satte af hans egen, fordi han ikke anerkender vor hellige Læres ubry-
delige Forbindtlighed. Lewenstein var ikke til sinds at indtage nogen

11) Julius Margolinsky: Judarna i Danmark, i: Judisk krönika 2/1946, 33.
Marcus Melchior: “Jeg melder mig ud!”i: Jødisk Samfund 2/1946, 3. Indlæg
og svar under samme overskrift smst. 4/1946,5-8; 5/1946,9. 12-13; 6/1946,
2-3.
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som helst imødekommende holdning. Tværtimod erklærede han, at
Thiebergers anskuelser var af en sådan art, at de nødvendiggør en
Kamp derimod fra min Side til det yderste, for Thiebergers religiøse
holdning udgjorde den største Fare for menighedens religiøse liv. For
tydelighedens skyld mindede han om, at han if. sit ansættelsesbrev
havde den endelige afgørelse i alle religiøse spørgsmål, og at der
overhovedet ikke kunne finde nogen officiel præstelig Handling sted,
som han erklærede var i modstrid med ceremonial- eller rituallo-
ven.12 Repræsentanterne svarede, at hans brev var fuld af urigtighe-
der og udtryk for en fuldkommen Miskendelse af hans stilling i Kø-
benhavn, og havde de vidst, at han tilhørte den strengeste ortodoxe
Retning, så vilde De aldrig være bleven valgt til Præst i vor Menig-
hed. De ville på det bestemteste kræve, at han ville respektere Thie-
bergers religiøse opfattelse og forkyndelse af Jødedommen, selvom
den på et eller andet punkt afveg fra hans egen. Det var hans embeds-
pligt at samarbejde med Thieberger, som ikke var ham underordnet,
men en selvstændig gejstlig embedsmand, og det var Lewensteins
pligt ikke at vække Forargelse ved at rejse Kamp og Uenighed inden-
for Menigheden. Hvis han ikke ville rette sig efter dette, ville Repræ-
sentanterne med alle til rådighed stående midler værne om fred og
enighed i menigheden og om friheden for troslivet i den.13

På den baggrund skulle Thieberger ikke nyde noget i København.
Sidst på året meddelte han Repræsentantskabet, at han havde fået et
tilbud om ansættelse i en anseelig menighed i Tyskland, at han der
ville få en højere gage ind den, de havde tilbudt ham i København, at
han måtte tage hensyn til familien osv., hvorfor han trak sig, – inden
han var startet.14

Den næste i rækken blev Max Schornstein (1906-1910). Efter Re-
præsentantskabets indstilling havde Kultusministeriet klogt nok
spurgt, hvorledes forholdet skulle være mellem Lewensteins og Sch-
ornsteins embeder, og Repræsentanterne svarede, at han skulle ikke
ansættes som hjælpepræst, men som selvstændig præst ved siden af
Lewenstein. Ministeriet spurgte derpå, om man ikke rettest måtte gå
ud fra, at Schornstein skulle anerkendes som anden Præst, hvortil
Repræsentanterne svarede, at han skulle indstilles til anerkendelse
som Præst uden nærmere betegnelse.15 Schornstein var i forvejen ble-

12) Tobias Lewenstein til Repræsentantskabet 2/8 1904, afskrift, RA,
MTA, nr. 987.
13) Udkast til Repræsentanternes svar til Lewenstein 14/8 1904, skrevet af
overretssagfører Ludvig Simonsen, som sendte det til Glückstadt til godken-
delse af ham og de øvrige repræsentanter, RA, MTA nr. 200, J 1499.
14) Karl Thieberger til Repræsentantskabet, Komotau 29/12 1904, til
Glückstadt 29/12 1904, RA, MTA nr. 200, J 1499.
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vet orienteret om de københavnske forhold af sin ven Thieberger, og
Lewenstein havde tilmed besøgt ham i Leitmeritz i sommeren 1906.
Ved den lejlighed havde Schornstein oplyst, at han på enkelte punk-
ter afveg fra Lewensteins teologi, men Lewenstein havde erklæret sig
tilfreds med ham.16 Forholdet mellem dem blev dog snart mildest talt
dårligt. Under retssagen blev det oplyst, at Lewenstein altid var
fjendtlig overfor Schornstein. Han chikanerede ham, hentydede til
ham og hans teologi i prædikener, kunne demonstrativt forlade syna-
gogen under gudstjeneste, når Schornstein skulle læse op. Ikke un-
derligt, at Schornstein erklærede, at han befandt sig i en Undtagelses-
tilstand, og allerede to år efter sin ansættelse indsendte han et mange
sider langt Memorandum om situationen til Repræsentantskabet. I
det påpegede han de mange enestaaende Vanskeligheder og Ubehage-
ligheder, som Lewenstein beredte ham. Foruden de personlige angreb
drejede det sig ikke mindst om fordelingen af gudstjenesterne og an-
dre præstelige funktioner, og han anmodede Repræsentanterne om at
få nedfældet regler, så det blev klart, at han var selvstændig præst,
ikke hjælpepræst hos Lewenstein eller menigheden. Dette efterkom
Repræsentantskabet, hvilket kun forringede forholdet mellem de to
rabbinere.17 Foruden sit præstearbejde virkede Schornstein også flit-
tigt i Religionsskolen af 1853, og hans lærebog Ledetraad (se s. 39)
blev anvendt både der og i forberedelsen til konfirmationen.

I en af de få prædikener af ham, som findes i trykt udgave, beskæf-
tiger han sig netop meget med børns religiøse opdragelse. Med ud-
gangspunkt i beretningen om Elisa og enkens olie (2 Kg 4,1-7) for-
klarer han, at hendes egentlige bekymring drejer sig om angsten for,
at sønnerne skal blive trælle hos den ugudelige mand og således selv
blive påvirket til ondskab. Dette anvender han til en alvorlig forma-
ning til tilhørerne om først og fremmest at give børnene en religiøs,
jødisk opdragelse. I barske vendinger bebrejder han tilhørerne og sig
selv, at de lader børnene lære meget unyttigt og gennem dans, spil,
selskabelighed oplærer dem til nydelsessyge og glemmer den religiøse
side. Det er ren gudsbespottelse, at de ikke får børnene til at bruge
blot to timer ugentlig til at lytte til Guds ord enten i gudstjeneste eller
i skolen. Derfor kan man ikke undre sig over deres manglende lydig-
hed. Bag denne adfærd står djævelen, som bilder forældrene ind, at

15) RA, MTA nr. 9, Forhandlingsprotokol, s. 196. 199. Om den kgl. aner-
kendelse af ham som Præst ved Mosaisk Troessamfund d. 26/11 1906, smst.
208.
16) Akter fra retssagen mod Lewenstein, RA, MTA nr. 987, Tillægsekstrakt
III, s. 102.
17) Schornsteins Memorandum og brev til Repræsentantskabet af 13/9
1908, MTA nr. 1190.
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en beskæftigelse med det religiøse er nyttesløst, men han skal be-
kæmpes, så børnene bliver delagtige i Guds nåde og velsignelse.18 

Det næsten klassiske problem om konfirmation af børn fra kri-
stent-jødiske ægteskaber voldte store problemer i overrabbiner Lew-
ensteins første år og dukkede op den ene gang efter den anden i år-
hundredet. Før Schornstein skulle holde årets konfirmation i 1910,
meddelte Repræsentantskabet ham den beslutning, at dersom børn
fra sådanne ægteskaber blev indmeldt til konfirmationsforberedelse,
og dersom forældrene havde besluttet, at de skulle opdrages jødisk,
så var Schornstein både berettiget og forpligtet til at konfirmere dem,
uanset, at moderen ikke var jøde (men kristen).19 

Efter Lewensteins afsked rykkede Schornstein op i overrabbinerem-
bedet (se s. 26), og det varede mange år, inden man udnævnte en
hjælpepræst eller andenrabbiner. I 1935 forsøgte en række menig-
hedsmedlemmer at få Religionsskolens leder, rabbiner Marcus Mel-
chior udnævnt, men overrabbiner Max Friediger ønskede ingen an-
denrabbiner ved sin side.20 Embedet som andenrabbiner blev først
besat igen i 1963, nemlig med Bent Melchior.21 

3. Overrabbinerembedet og kriserne omkring det

Det var selvfølgeligt, at David Simonsen efterfulgte Wolff som over-
rabbiner (1892). Han var den eneste, som havde den kvalificerende
uddannelse (se Folkekirken og jøderne, s. 34), og selvom han fik til-
bud om ansættelse både der og i England, vendte han hjem til Kø-
benhavn. Allerede i 1902 valgte han at trække sig tilbage for at bruge
resten af sit liv på videnskabelige studier, hvilket dog ikke afholdt
ham fra at yde en stor indsats, også i international henseende, for de
russiske jødiske immigranter, som kom til Danmark efter de store jø-
deforfølgelser i Rusland og i Østeruropa fra 1905. Han fortsatte
hjælpearbejdet, da jødiske krigsfanger strømmede til Danmark efter

18) Max Schornstein: I hvis Tjeneste skulle vi sætte vore Børn? Prædiken
holdt i Synagogen i Kjøbenhavn Lørdag d. 14. Nov. 1908, i: Indbydelses-
skrift til Eksamen i Den Jødiske Religionsskole, 1909.
19) RA, MTA nr. 9, Repræsentantskabets forhandlingsprotokol J (1904-
1910), 419. Et mindretal på én mand, Abrahamsen, bestred dog, at Schorn-
stein havde ret til dette. 
20) Marcus Melchior: Levet og oplevet. Erindringer, 2. opl., 1965, 208.
21) Han bestred embedet fra 1963 til 1970 og udnævntes så til overrabbi-
ner.
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1. verdenskrig og arbejdede for jødernes retslige beskyttelse i Øst-
europa. David Simonsen blev snart en af verdens førende videnskabs-
mænd indenfor jødisk teologi og filologi. Kort før sin død skænkede
han sin uhyre store og værdifulde samling af håndskrifter og bøger til
Det kongelige Bibliotek i København.22 Ønsket om at drive viden-
skabelige studier var ganske vist et motiv for Simonsen til at forlade
overrabbinerembedet så tidligt, som han gjorde, men hans enke oply-
ste dog senere, at den væsentlige grund var, at han følte sin selvstæn-
dighed som overrabbiner anfægtet af daværende formand for Mosa-
isk Troessamfund Isak Glückstadt.23 Dermed indledtes en turbulent
periode omkring dette embede, som med afbrydelser varede langt op
i 1900-tallet.

I 1903 (1/5) blev Tobias Lewenstein, overrabbiner i Haag, ansat som
overrabbiner i København, efter forhandlinger med samme Glück-
stadt. Kontrakten blev livsvarig, og den indeholdt bl.a. den bestem-
melse, at overrabbineren havde den suveræne afgørelse i alle religiøse
sager i menigheden. Kort tid efter ansættelsen i København gik det
op for menigheden, at Lewenstein tilhørte den strengt ortodokse
form for jødedom, som ikke var i overensstemmelse med flertallets
opfattelse i den jødiske menighed i København, “opdraget” som den
var af Abraham Wolffs medierende holdning gennem godt 60 år. For-
løbet af den stadig mere dramatiske modsætning mellem menigheden
og dens overrabbiner skal ikke skildres her, blot skal to emner næv-
nes kort, dels fordi de spillede en vigtig rolle i denne modsætning,
dels fordi de havde direkte indflydelse på forholdet mellem jøder og
kristne. 

Et af stridsemnerne drejede sig om børn i blandede kristne-jødiske
ægteskaber. Det var jødisk praksis, at barnet i religiøs henseende

22) R. Edelmann: Simonsen, David (1853-1932), i: DBL 13, 1983, 385-
386. Hans meget omfattende brevveksling befinder sig på Det Kgl. Bibliotek.
Ulf Haxen karakteriserer Simonsen som fast forankret i den danske jødisk-
hed med et humanistisk tilsnit…oplyst troende jøde, Ulf Haxen: Det lille
mirakel. Jødisk bogkunst i tusind år, 2003, 297-325. Karakteristisk nok
bragte man i Israelsmissionens blad en nekrolog over ham ved Benjamin Bal-
slev, i hvilken han med stor respekt fremhævede hans store videnskabelige
indsats, hans vennesæle, joviale Væsen, med hvilken han kom alle i møde,
men Balslev betonede også, at han var rodfæstet i den rettroende, jødiske
fromhed, at man altid mærkede hos ham bevidstheden om at tilhøre det
udvalgte folk, at han havde hverken forståelse eller sympati for kristendom-
men, og at han kunne bruge ret voldsomme udtryk om Israelsmissionens
arbejde, Benjamin Balslev: Professor D. Simonsen, i: Israelsmissionen 7-8/
1932, 161-163.
23) Ulf Haxen, anf. skr. 325.
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fulgte moderen. Derfor var der ingen problemer, hvis et sådant ægte-
par ønskede barnet optaget i den jødiske menighed. Men hvis mode-
ren var kristen og faderen jøde, blev barnet betragtet som kristent.
Dog kunne et sådant ægtepar også ønske at få barnet optaget i den
jødiske menighed og indskrevet i dens protokoller. I den københavn-
ske menighed var det blevet almindelig praksis, at man efterkom et
sådant ønske, ligesom man også lod et sådant barn blive jødisk kon-
firmeret. Men det ville Lewenstein ikke gå med til. Han forlangte, at
et barn, som skulle optages i den mosaiske menighed, var blevet op-
draget jødisk i et hjem, hvor man rettede sig efter kosher-spiseregler-
ne og havde gennemgået en ortodoks undervisning. Lewensteins
holdning kom frem, da en pige, Røskva Metz, som havde gennemgå-
et hele konfirmationsforberedelsens undervisning hos ham, efter sid-
ste time oplyste, at hendes mor var kristen, men faderen jøde. I sin
indberetning til Repræsentantskabets formand, Isak Glückstadt, op-
lyste Lewenstein, at hun havde været en af de bedste elever, at han
var blevet meget forfærdet, og at han naturligvis ikke kunne konfir-
mere hende, fordi hun var Kristinde. Men han havde erklæret sin be-
redvillighed til at optage hende i menigheden, da han fra undervis-
ningen kendte hendes alvor mht. jødedommen. Dog forklarede han
hende, at betingelsen var, at hun for fremtiden overholdt alle jøde-
dommens forskrifter. Under en samtale med hende og hendes far for-
søgte Lewenstein, helt efter de jødiske forskrifter for proselytsager, at
bevæge hende til at afstå fra ønsket, og han oplyste, at ethvert Men-
neske, skønt Ikke-Jøde, som opfylder sine almindelige Menneskeplig-
ter, betragtes af vor Jødedom som ligesaa værdig til at nyde Salighe-
dens Vel, som en født Jøde, saalænge han ikke nægter sin Religions
Sandheder og deres forbindende Kraft. Røskva fastholdt sin beslut-
ning, men faderen, skønt jøde, var imod datterens optagelse i menig-
heden. Han rettede sig dog efter hendes ønske og bad Lewenstein
foretage det fornødne. Kort efter ændrede han denne beslutning, idet
Røskva havde gjort ham den indrømmelse at vente i nogen tid. Siden
hørte Lewenstein ikke fra dem, hævdede han, og tilføjede en bekla-
gelse over den sørgelige tilstand i Røskvas familie, som viste, at fade-
ren ikke var en oprigtig og kærlig rådgiver som kunne give hende en
øm og sanddru Ledelse paa hendes Livsvej.24 Repræsentantskabet
stillede sig bag de forældre, som denne slags tilfælde drejede sig om,
men if. kontrakten var Lewenstein suveræn i afgørelser af religiøse
spørgsmål.

24) Tobias Lewenstein til Isak Glückstadt, 27/5 1904, afskrift, RA, MTA,
IV, Overrabbinerembedet, nr. 987, Tobias Lewenstein. Poul Borchsenius:
Historien om de danske Jøder 1968, 260-261. Røskva Metz-sagen omtales
dog ikke der.
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Sagen gav et godt indtryk af Lewensteins holdning og ubøjelighed.
Familien Metz og venner reagerede selvsagt stærkt. Harry L. Nathan
meldte sig ud af trossamfundet, fordi jeg ikke ønsker at tilhøre en
Menighed, som skal regeres af en saa brutal og hensynsløs Fanatiker,
som den nuværende Rabiner. Lidt senere oplyste han Repræsentant-
skabet om, at han nu havde erkendt, at en så intolerant, ultraorto-
doks rabbiner som Lewenstein nu ville lede menigheden ind i baner,
hvor al sund fornuft og human tankemåde hørte op. Han beklagede,
at Repræsentantskabet havde givet Lewenstein så megen magt, at der
ikke var håb om nogen hurtig forandring. Gennem afstamning, op-
dragelse og kirkelig Interesse havde Nathan altid følt sig knyttet til
menigheden, men han kunne ikke forblive i den på denne baggrund.
Røskvas farbroder, David Metz, meldte sig ligeledes ud og meddelte
Repræsentantskabet, at Lewensteins optræden overfor Julius Metz
og Røskva havde forårsaget den største ulykke i deres ellers så lykke-
lige hjem. Lewenstein var hensynsløs, fanatisk og intolerant, og det
var noget, som hidtil havde været ukendte i de danske jødiske menig-
heder. Også Sofie Metz udmeldte sig af trossamfundet på samme
tid.25 

En anden sag drejede sig om afholdelsen af bededagen. I folkekirken
afholdt man i landets kirker i den fjerde uge efter påske den store be-
dedag – det gør man stadig – og det havde i sin tid (1832) været vig-
tigt for Abraham Wolff også at indføre denne skik som noget nyt i
den jødiske menighed. Hans motiv var også her at demonstrere, at
landets jøder var almindelige danske statsborgere, blot med en anden
religion. Derfor nærmede han på flere punkter synagogeordningen til
statskirkens, og i sin Agende begrundede han nærmere denne nye
foranstaltning. Sjællands biskop P.E. Müller nærede ganske vist visse
betænkeligheder, idet han frygtede, at dette ville støde på modstand
hos den ortodokse del af den mosaiske menighed, men bededagen
blev indført der.26 Det kan ikke overraske, at Lewenstein også her
tog afstand fra denne praksis. Ikke alle aktstykker er bevaret, men
det fremgår, at der her var opstået en så voldsom modsætning mel-
lem ham og Repræsentantskabet, at de blev enige om at nedsætte et
udvalg, i hvilket Lewenstein også havde sæde. Udvalget havde hen-
vendt sig til Kultusministeriet og bedt om at få oplysning om hvilken
Betydning i national og kirkelig Henseende, der bør tillægges den

25) Harry Nathan til Repræsentantskabet 17/4 og 9/8 1904; David Metz til
samme 16/6 1904; Samuel Metz’ og Sofie Metz’ udmeldelser, RA, MTA nr.
201, J 1767.
26) Abraham Wolff: Agende 1833, 35-36. Martin Schwarz Lausten: Frie
jøder? 2005, 36. 281-282. 
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ved Forordningen af 27. Marts 1686 paabudte extraordinære Bede-
dag. Ministeriet bad Sjællands biskop om en udtalelse, som de sendte
til dem. Udvalget holdt derefter møde om sagen, og her foretog man
en afstemning om, hvorvidt man skulle rette sig efter Lewensteins
krav om, at bededagen ikke længere skulle afholdes. Hans forslag
blev forkastet med 8 stemmer mod to. Én afholdt sig fra at stemme.
Bededagen faldt i 1907 på fredag den 26. april, men ved morgen-
gudstjenesten i synagogen havde Lewenstein sagt til menigheden, at
den ikke skulle indfinde sig til gudstjeneste i anledning af bededagen
samme formiddag. Det ville være utilladeligt. Tilmed havde han er-
klæret, at det ville være en Vanhelligelse at deltage i en sådan gudstje-
neste. Repræsentanterne erklærede overfor Lewenstein, at denne ad-
færd var en tilsidesættelse af de hensyn, som han skyldte Forstander-
skabet. Dette havde nemlig besluttet at højtideligholde bededagen,
som vi har gjort i 75 Aar, og som staar i Agenden. Videre bedyrede
de ham, at hans forbud vakte forargelse i menigheden, og at de ikke
med Ro ville finde sig i en sådan tilsidesættelse. Den erklæring, som
de udbad sig af ham, findes åbenbart ikke længere. Heller ikke det
møde, som de holdt med Lewenstein, synes direkte refereret, men i
en skrivelse erklærede de overfor ham, at han ikke kunne gøre indsi-
gelse mod den beslutning, som et flertal i det udvalg, hvor han selv
havde været medlem, havde besluttet. Lewenstein havde undskyldt
sig med, at der ikke havde været tid til at offentliggøre for menighe-
den den afgørelse, som udvalget havde taget. Repræsentanterne for-
langte, at han klart skulle erklære, om han fortsat ville opfordre til,
at man ikke deltog i denne højtidelighed, og de slog fast, at dersom
han gjorde dette, ville det være en overtrædelse af hans embedspligt
og Brud paa Kontrakten. I givet fald ville de suspendere ham. De vil-
le ikke finde sig i, at han ikke respekterede deres bestemmelser, som
var i overensstemmelse med Agenden. I øvrigt skulle han også afstå
fra at forstyrre andagten for menighedens medlemmer, som han hav-
de gjort ved Simchat Thora og den første dag i ugefesten! De udvik-
ler ikke nærmere, hvad han havde foretaget sig der. I sit skriftlige
svar, som ikke haves længere, havde Lewenstein bl.a. argumenteret
med, at de overhovedet ikke kunne suspendere ham, fordi han var
beskikket til embedet af kongen. Men Repræsentantskabet svarede,
at det havde han misforstået. Det var dem, som havde valgt ham, og
kongen havde efter indstilling fra Kultusministeriet anerkendt ham,
og de ville bede ministeriet trække anerkendelsen af ham tilbage. Det
gjorde de, men ministeriet svarede, at man ikke skønnede, at Lewen-
steins indstilling til bededagens afholdelse var nok til, at man ville
trække anerkendelsen tilbage. Men i foråret 1908 blev sagen igen ak-
tuel. Bededag faldt i det år den 15. maj, og ministeriet indtog efter en
henvendelse fra Repræsentantskabet den samme holdning. Lewen-
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stein havde erklæret overfor ministeriet, at bededagen var af kriste-
lig-folkelig karakter og uforenelig med jødedommens uforvanskede
forskrifter, og if. kontrakten havde han afgørelsen af alle spørgsmål,
som hørte ind under ceremoniallovene. Han påstod også, at den kø-
benhavnske Agende ikke var blevet ham forelagt, da de underskrev
kontrakten. Kirkeministeriet erklærede nu overfor Repræsentanter-
ne, at Lewenstein ikke kunne gå imod Agendens forskrifter. Det skul-
le pålægges ham at følge den, men han havde været i god tro i sin
holdning til bededagen. Ministeriet ville altså ikke trække anerken-
delsen tilbage på dette grundlag, men lovede Repræsentanterne, at
dersom de ville foreslå en ændring af Agenden på dette punkt, ville
ministeriet stadfæste en sådan ændring. Dette balancerende svar var
Kultusministeriets forsøg på at undgå den helt store konflikt mellem
Repræsentanterne og Lewenstein. Repræsentanterne fik således ikke
opbakning fra ministeriet, men i deres kommentar til brevet overfor
Lewenstein erklærede de, at det fremgik, at han havde pligt til ikke at
modsætte sig Agendens bestemmelse om Festligholdelsen (!) af den
almindelige bededag gennem en gudstjeneste. En overtrædelse af det-
te, ville medføre, at ministeriet trak anerkendelsen af ham tilbage.
Repræsentanterne tilføjede, at ministeriet altså havde givet dem ret –
men at de i øvrigt nu stillede opsigelsen i bero!27

Heller ikke Repræsentanternes forsøg på at ansætte en Andenpræst
af en anden teologisk observation end Lewenstein faldt som ovenfor
omtalt heldigt ud. Man var ganske vist blevet enig med Thieberger
(1904), men som ovenfor (s. 18) nævnt, trak han sig forskrækket
over Lewensteins holdninger, inden han overhovedet var startet i em-
bedet.

Men modsætningen mellem Lewenstein og Repræsentantskabet
blev større og større. Der var både små og store problemer. Repræ-
sentanterne klagede over, at han havde anklaget forsangeren for at gå
med paraply om sabbaten; han havde rask væk ændret ritualerne for
vielse og jordpåkastelse, han havde forlangt at få en særlig plads i sy-
nagogen osv. Det hele eksploderede, da andenrabbiner Schornstein
besluttede at optage en kristen kvinde i jødedommen uden at indhen-
te Lewensteins godkendelse. Schornstein henholdt sig til sin kon-
trakt, hvor der stod, at de to rabbinere var selvstændige og sidestille-
de. Men der var den kedelige omstændighed, at Repræsentantskabet

27) Kultusministeriet til Repræsentanterne 16/4 1907, RA, Kultusministe-
riet, 1. Kontor, Brevbog 1907, nr. 2182 og 19/3 1908, smst. Brevbog 1908,
nr. 1410, Den journalsag (3 G 544) som der henvises til, findes desværre ikke
længere. Repræsentanterne til Lewenstein 28/4 1907, RA, MTA, Kopibog nr.
42, s. 49. 67. 97. 308 og Indgåede sager nr. 206, J. 2833. 

Joedesympati II Book.book  Page 25  Thursday, September 13, 2007  8:14 AM



26

havde glemt, at sådan havde man ikke formuleret Lewensteins kon-
trakt. Tværtimod stod der i den, at han havde afgørelsen i alle religi-
øse, rituelle spørgsmål. Det henholdt han sig naturligvis til og greb til
den udvej at annoncere i Berlingske Tidende, at den optagelse i jøde-
dommen, som Schornstein ville foretage, var aldeles ugyldig. Alle,
også Lewenstein, var klar over, at forholdet var aldeles uholdbart, og
de to parter indledte nogle forhandlinger om, hvordan han kunne
forlade embedet, men de mislykkedes, og det hele endte med, at Re-
præsentantskabet afskedigede Lewenstein (1910). Han anlagde sag
mod dem for brud på kontrakten. Den gik helt til Højesteret og end-
te med Lewensteins sejr. Repræsentantskabet måtte udbetale ham et
meget betydeligt beløb. Men menigheden bakkede Repræsentantska-
bet op, og man fik indsamlet beløbet gennem private bidrag.28 Næ-
sten 10 års stridigheder, som havde udspillet sig på en for alle parter
nedværdigende måde (Marcus Melchior) var dermed slut. Lewen-
stein fik ansættelse i en menighed i Zürich, hvor han arbejdede i næ-
sten 40 år.29

Efter disse dramatiske opgør agtede Repræsentanterne ikke at kaste
sig ud i nye eventyr. Man valgte en mand, som man kendte, nemlig
den hidtidige andenrabbiner Max Schornstein, som bestred embedet
fra 1910-1919. 

I Schornsteins tid som andenrabbiner og som overrabbiner foregik
den store indvandring af jøder fra Rusland og det øvrige Østeuropa,
og han ydede her en stor indsats for disse flygtninge.30 Desuden er et
andet træk bemærkelsesværdigt hos ham. Af nogle bevarede taler
fremgår, hvor overbevist han stræbte efter at fortsætte og cementere
det jødiske samfunds integration i samfundet. Det fremgår både af
hans mindetale i anledning af Frederik d. 8.’s død31 og navnlig af en
Festprædiken, som han holdt i anledning af hundredårsjubilæet for
1814-anordningen. I tidens blomstrende stil roser han det danske
samfund, som modtog jøderne, som [i 1600-tallet] ankom hertil død-
trætte af den lange Vej, nedbøjede af Sorg og Kummer, sky og æng-
stelige efter Aarhundreders grusomme Lidelser og Forfølgelser, vansi-
rede af Had og Ukærlighed, forkrøblede i det Ydre og det Indre ved
det utaalelige Tryk, der saa længe havde tynget dem. Her blev de
modtaget af gode og kærlige menneskehjerter, fordi landets borgere

28) Breve og akter fra retssagen, listen over bidragene mv., i: RA, MTA nr.
987. Marcus Melchior: Levet og oplevet. Erindringer, 2. opl. 1965, 39-44.
29) Marcus Melchior 1965, 45.
30) En hel del aktstykker til dette arbejde er bevaret i MTA nr. 988.
31) M. Schornstein: Mindetale i Anledning af Hans Majestæt Kong Frede-
rik VIIIs Bisættelse, holdt i Synagogen den 24. Maj 1912.
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blev styret af konger af Guds nåde, som levede efter Guds bud. Der-
for blev de deres jødiske Undersaatters Befriere fra Uret, Haan og
Ringeagt, og derfor siger ethvert jødisk hjerte Velsignet være det dan-
ske Kongehus! Og velsignet være det danske Folk! Men dette blev
gennemført, fordi den jødiske befolkning som gode, trofaste, offer-
villige Borgere har gjort sig værdige til at faa, hvad de har faaet.
Fremsynede jøder arbejdede bevidst hen mod dette mål, de har bidra-
get til at gøre vor Menighed, at gøre den danske Jødedom til det, den
er bleven til. Dette medfører en forpligtelse for samtidens jøder: vi
danske Jøder, vi, som elsker dette Land, behøver vi at mindes om, at
vi skal fremme Fædrelandets Vel? Kan du tænke dig en dansk Jøde,
der ikke er stolt af og lykkelig ved at kunne bidrage til sit Fædrelands
Fremme? Kan du tænke dig, at nogen af os ikke med Glæde opfylder
sin Borgerpligt? Men det er værd at bemærke, at Schornstein begrun-
der nødvendigheden af denne holdning ved at henvise til den jødiske
religion. Det er netop som bekendere af den ene, evige, usynlige Gud,
som et folk, der holder fast ved de religiøse og moralske idealer, at jø-
der har vist sig som loyale borgere og som borgere, der har været til
velsignelse for det danske samfund. Derfor munder hans tale også ud
i en advarsel mod assimilationens fare. Der må ikke ske det, at Jøde-
dommen i vor Midte udslukkes, at vi selv uden Rest opsuges af det
store Samfund…Lad os da elske det danske Fædreland, lad os frem-
me dets Velfærd, men ikke ved Troløshed og Frafald, men som Be-
kendere af den ene usynlige Gud, som arvtagere af en tusindaarig
Tradition…Lad os stille os i Fædrelandets Tjeneste som Jøder med
alle Jødedommens mangfoldige Velsignelser!32 

Som en mand, der var blevet bekæmpet af Lewenstein, havde
Schornstein på forhånd gode muligheder som overrabbiner. Han var
flittig og samvittighedsfuld i sit arbejde. Et indblik i dette får man af
en redegørelse, som han ved en bestemt lejlighed sendte til Repræsen-
tantskabets formand, Carl H. Melchior: 

Lidt af min Arbejdsdag:
a)Regelmæssig Gerning:
Kl. 6½ – 7½ : Gudstjeneste
Kl. 9 – 10½: Klaus [studier]
Kl. 12 – 2: Modtagelse
Sønd. Kl. 9½ – 12½: Undervisning
Mand. Kl. 4 – 7½: Undervisning
Torsd. Kl. 2¼ – 6¼: Undervisning.

32) Max Schornstein: Festprædiken i Anledning af Hundredaars-Jubilæet
holdt ved Konfirmationshøjtideligheden i Synagogen d. 29. Marts 1914.
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b) Anden Gerning:
Forberedelse til Prædikener, Lejlighedstaler, Undervisning, Klaus;
Besvarelse af rituelle Spørgsmaal; Inspektion af Slagterboderne
og Slagterhuset; Correspondence i Embedsmedfør (dansk, tysk,
hebraisk); Funktion ved Omskjærelser; Mægling ved Skilsmisser;
Oversættelse af hebraiske og yiddische Dokumenter; Sygevisiter;
Condolence- og Gratulationsvisiter; Besøg i Fængslerne; Inspekti-
onsbesøg som Tilsynsværge; Værgeraadsmøder o. lign.; Foredrag
i jød. Foreninger; skaffe Arbejde til jødiske Arbejdere; samle
Penge til velgørende Øjemed og meget andet, som hører til jødisk
Sjælesorg.33 

Alligevel udviklede forholdet mellem ham og Repræsentantskabet sig
ikke alt for godt. Der opstod modsætninger og spændinger, Schorn-
stein blev syg og fik, efter diskussioner om pensionen, bevilget afsked
til 1. januar 1920. En forespørgsel fra Repræsentantskabet om han
ville være behjælpelig med at finde en ny overrabbiner, besvarede
han benægtende med henvisning til Repræsentantskabets opfattelse
af præstens arbejde og stilling, som medførte, at præsten var aldeles
hjælpeløs udleveret til Repræsentanternes Forgodtbefindende.34 

Schornstein forlod overrabbinerembedet i 1919.35

Man konstituerede for en tid David Simonsen, medens man begyndte
at lede efter en ny overrabbiner. Fra denne tid stammer et særdeles
interessant aktstykke, hvor Repræsentanterne præsenterer den mosa-
iske menighed for den mulige kandidat, beretter om forholdene i Kø-
benhavn, menighedens struktur og organisation, nævner de kontro-
versielle emner, som indtil nu har ført til Meinungsaustausch (Me-
ningsudveksling) mellem Repræsentantskabet og overrabbineren,
som det afdæmpet udtrykkes, og fremfører deres forventninger til

33) Max Schornstein til Carl M. Melchior 1/12 1912, RA, MTA, VII. Per-
sonarkiver, nr. 1190, Carl H. Melchior.
34) Schornstein til C.H. Melchior, 19/3 1918, 24/4 1918, RA, MTA nr.
988. Aktstykker om en strid mellem Schornstein og Repræsentantskabet om
bagning af påskebrød (1915), smst.
35) Repræsentantskabet havde 20/3 1918 bevilget ham afsked til 1. jan.
1920. Men Schornstein var derefter af vanvare kommet til at overtræde et
udførselsforbud mod et parti varer, som han havde sendt til sin familie i det
nødlidende Østrig, hvor de kunne ombytte dem med levnedsmidler. Hans
kgl. anerkendelse blev derpå trukket tilbage 11/3 1919 og samme dato blev
David Simonsen indtil videre bemyndiget til at forrette de kirkelige Handlin-
ger med borgerlig gyldighed, MTA nr. 223, M 82-83 og MTA nr. 988. Nogle
Afskedsord fra Dr. phil. fhv. Overrabbiner M. Schornstein, 11/3 1919, MTA
nr. 223, sag M 82. Marcus Melchior 1965, 77-79. 
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den nye overrabbiner. Den på tysk affattede skrivelse, der fremtræder
som et manuskript til et foredrag, giver således et øjebliksbillede af
den mosaiske menighed og det mosaiske samfund i København, så-
dan som det tog sig ud for Repræsentantskabet.36 

De nævner først, at der uden for menigheden findes foreningen
Machsike Hadass (se nedenfor s. 33), som består af indvandrede jø-
der og danske jøder, men de understreger, at de sidstnævnte er med-
lemmer af den jødiske menighed [i Krystalgade] og betaler menig-
hedsskat til denne. De nævner, at Machsike Hadass har sin egen sy-
nagoge og rabbiner, dr. Winckler, men understreger, at kun Mosaisk
Troessamfund er den af regeringen anerkendte jødiske menighed, og
det er kun dennes rabbiner, som regeringen anerkender. De omtaler
også det emne, som navnlig har delt de to parter, schæchtingen. Kun
Mosaisk Troessamfunds schæchter må arbejde på Københavns kom-
munale slagtested, medens Machsike Hadass’ egen rabbiner skal fun-
gere uden for byen. I denne forbindelse føler Repræsentanterne det
nødvendigt at oplyse om den teologiske linje, som trossamfundet føl-
ger. De lægger ikke skjul på, at mange forskellige opfattelser gør sig
gældende, men mener, at dette også er tilfældet i alle større jødiske
menigheder. De ønsker derfor en rabbiner, som både kan tilfredsstille
kravene fra de forskellige medlemmer, men samtidig står på den tra-
ditionelle jødedoms faste grund. Udover således at antyde, at
schæchtingen er et kontroverspunkt mellem trossamfundet og Mach-
sike Hadass undlader Repræsentanterne at gå nærmere ind på teolo-
giske forskelle mellem dem. Til gengæld nævner de, at der i Køben-
havn også er en gruppe på den modsatte fløj. I den hjemlige debat
kaldes de ofte De Nyere, og Repræsentanterne kalder dem derfor i
denne skrivelse neologe Kreisen. Umiddelbart efter at have nævnt
denne gruppe siger de en stor del af vores menighed består af menne-
sker, som er ligeglade (Indifferenten), og de beskriver dem nærmere:
disse indifferente står til dels lige fra ungdommen af fuldkommen
fremmed overfor den religiøse jødedom. De er i et vist omfang op-
draget religiøst, men er så i tidens løb blevet ligeglad med religiøse
forhold.37 Det er således lidt uklart, om Repræsentanterne mener, at
de neologe er identisk med de indifferente. Dette var i det mindste
ikke tilfældet, da de neologe begyndte at markere sig i midten af

36) Skrivelsen, dateret Januar 1919, indledes med Sehr geehrter Herr Rab-
biner! 9 s., MTA 1132 A. Et eksemplar ligger også i MTA nr. 914, læg Præ-
stevalg 1918-1919
37) Auf der anderen Seite haben wir auch neologe Kreisen. Ein grosser Teil
unserer Gemeinde besteht aus Indifferenten. Diese Indifferenten stehen teil-
weise von Jugend auf dem religiösen Judentume volkommen fremd gegen-
über, zum Teil sind sie religiös erzogen und im Laufe der Zeit religiösen
Dingen gegenüber gleichgültig geworden, anf. skr. s. 2.
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1800-tallet, hvor de bestemt havde religiøse interesser. Med udtryk-
ket de indifferente mener Repræsentanterne åbenbart de mange jøder
i København, som havde distanceret sig fra den religiøse jødedom.
De betalte ganske vist menighedsafgiften, men deltog ikke i det religi-
øse liv, bortset fra de markante begivenheder og højtider i familiens
liv. I kraft af den almindelige sækularisering var de blevet danske kul-
turjøder, som måske nok af tradition, baggrund og slægt følte sig
som jøder og vel deltog i et vist foreningsliv, men som ikke var syn-
derligt troende jøder. De havde med andre ord fået et lignende for-
hold til synagogen, som de fleste kristne havde – og har – til folkekir-
ken. Men i hvert fald understreger Repræsentanterne nu, at de også
følger sig forpligtet til at give disse indifferente religiøs bistand ved de
begivenheder i livet, hvor de ønsker det. Hvis menigheden var større,
fortsætter de, havde man for længst løst dette problem på den måde,
at der var blevet dannet en ortodoks og en liberal menighed, men det
er Repræsentanternes ønske at fortsætte den linje, som har været
gældende indtil nu, at opretholde enigheden i menigheden. Derfor
ønsker de at finde en rabbiner, som fuldstændig kan imødekomme
ortodoksiens ønsker, men som også besidder elasticitet og overbæ-
renhed i et sådant omfang, så han ikke nægter at give dem gejstlig bi-
stand, som ikke står på den ortodokse jødedoms grund.38 Dermed
har Repræsentantskabet forsøgt så klart som muligt at skitsere den
teologisk balancerende linje, som trossamfundet har fulgt siden over-
rabbiner Abraham Wolffs dage, og som de agter at følge i det 20. år-
hundrede. Medens de på det nærmeste ignorerer den ultraortodokse
Machsike Hadass – den nævnes blot som en forening, der ikke er an-
erkendt – erklærer de trossamfundet som traditionelt, men dette skal
ikke betyde, at de afskærer de jøder, som ikke går synderligt op i et
religiøst liv. 

I det følgende skildrer de fremgangsmåden ved de vigtigste handlin-
ger i menigheden, omskærelsen, konfirmationen, praksis ved lig-
brænding, og de omtaler det mosaiske skolevæsen, og ved de enkelte
punkter spørger de kandidaten om hans stilling til den københavnske
fremgangsmåde. Interessant i denne forbindelse er deres omtale af et
af de områder, som i hele århundredet debatteres, de kristne-jødiske
ægteskaber. Dem er der desværre mange af i København, skriver de

38) Es ist jedoch jetzt wie früher unser Bestreben, die Einigkeit unserer
Gemeinde aufrecht zu erhalten und einen Rabbiner zu finden, der den Wün-
schen der Ortodoxie voll und ganz Rechnung tragen, Elastizität und Duld-
samkeit zur Genüge besitzt, um denjenige Elemente, die nicht auf dem
Boden des ortodoxen Judentumes stehen, die geistliche Mitwirkung nicht zu
verweigern, anf.skr. s. 2.
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og oplyser om den danske lovgivning om ægteskabsindgåelse, den
krævede erklæring om eventuelle børns religiøse opdragelse, reglerne
for indførelse i ministerialprotokollen. De undlader ganske vist di-
rekte at skrive om de konflikter, der har været i denne forbindelse,
men det har modtageren let kunnet forestille sig. De omtaler de til-
fælde, hvor faderen er jøde og moderen kristen, og hvor parret har
erklæret, at barnet skal opdrages jødisk og derfor er blevet indført i
den mosaiske ministerialprotokol. Alle tidligere rabbinere, hævder
de, har erklæret, at den slags børn i kommunal og økonomisk hense-
ende ganske vist er jøder – dvs. at trossamfundet om nødvendigt skal
forsørge dem – men at de i religiøs henseende ikke er blevet anset for
jødiske, før evt. også moderen optages i jødedommen. Repræsentant-
skabet stiller kandidaten det direkte spørgsmål, hvilke krav, han me-
ner, man skal stille, for at et sådant barn i religiøs henseende kan op-
tages i jødedommen. I nogle tilfælde har den jødiske far i et sådant
ægteskab ladet drengen omskære. De spørger også her direkte, hvor-
ledes kandidaten ser på sådanne børn. Desuden beder de ham også
oplyse, hvorledes han forholder sig til optagelse af voksne kristne,
som hidtil ikke har haft noget forhold til jødedommen. Det, de tæn-
ker på, er indgåelsen af kristne-jødiske ægteskaber, hvor den kristne
part i den sammenhæng vil konvertere til jødedom. Repræsentanter-
ne undlader at oplyse, hvordan de selv stiller sig til disse spørgsmål.

Endvidere mener Repræsentanterne det nødvendigt at oplyse, at
den lovpligtige konfirmation foregår i synagogen, hvor man på højti-
delig vis under deltagelse af et musikkor afslutter det forudgående
halve års undervisning. Belært af de tidligere tiders voldsomme opgør
om denne højtidelighed understreger de gentagne gange, at der ikke
er tale om en gudstjeneste, men de agter at bevare denne tradition og
fremhæver, at det ofte er den eneste form for religionsundervisning,
børnene får, da de i de offentlige skoler kan fritages for religionsun-
dervisning. Dette leder over til en omtale af Religionsskolen af 1853,
og de erkender her åbent, at denne i de senere år har befundet sig på
et utilfredsstillende lavt niveau. De er dog nu indstillet på at forbedre
forholdene ved at ansætte en uddannet lærer, og de regner med, at
den kommende overrabbiner vil engagere sig også i dette som en del
af hans sjælesorg. 

Det endte med, at valget faldt på den ungarskfødte Max Friediger
(1888-1947).39 Han var uddannet ved Hildesheimer seminariet i Ber-
lin, hvor han blev dr.phil. og tog rabbinereksamen. Friediger levede
netop op til det ovenfor skitserede ideal. Han var loyal overfor den
traditionelle jødedom, men søgte at forene fløjene, og gik varmt ind
for et større fællesskab med den kristne verden, som hans biograf og

39) RA, MTA nr. 914.
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senere efterfølger i embedet gør opmærksom på.40 Han sad i det kø-
benhavnske overrabbinerembede fra 1920 til sin død i 1947. Dermed
blev han den overrabbiner, som skulle lede menigheden i de år, da
antisemitismen slog igennem også i Danmark, og hvor den tyske na-
zistiske besættelsesmagt foretog den såkaldte jødeaktion for, om mu-
ligt, at deportere samtlige jøder til tysk koncentrationslejr. Max Frie-
diger var selv blandt de deporterede. Senere i nærværende fremstil-
ling vil vi mange gange komme ind på hans virke.41 

Efter Friedigers død i 1947 valgtes rabbiner Marcus Melchior til
overrabbiner. Dvs at han begyndte sit virke som sådan i de allersidste
år, som denne fremstilling beskæftiger sig med. Men i flere andre
sammenhænge spillede han en vigtig rolle allerede før 1947 – bl.a.
som bestyrer af drengeskolen, senere af religionsskolen, som uhyre
flittig foredragsholder i kristne menigheder, på højskoler og i folkeli-
ge foreninger, som forfatter og som rabbiner for de jødiske flygtninge
i Sverige og som redaktør af Jødisk Samfund. Vi har allerede strejfet
flere af disse funktioner og skal i det følgende komme ind på andre af
dem. Ved sin tiltrædelse erklærede han, at de mange foredrag i
1930’erne havde til hensigt at modarbejde antisemitismen, og han
mente, at hans personlige bekendtskab med mange af folkekirkens
præster, var medvirkende til, at den danske kirke udviste en så nobel
holdning til det, man kaldte det jødiske Problem i Danmark. Han
vedkendte sig sin tillslutning til zionismen, forstået som Jødedom-
mens Renæssance udfra den Fornemmelse, at den vil være en Velger-
ning for Menneskeheden. Han betragtede sig – med et Smil – som or-
todoks i praksis og liberal i teori, ønskede at føre den jødiske lovgiv-
ning up to date og indtog en forsonende holdning overfor den ul-
traortodokse separate Machsike Hadass.42 

40) Bent Melchior: Friediger, Moses Samuel (Max), i: DBL 4, 1980, 612.
Marcus Melchior 1965, 87-88. 167. 208. 
41) Hans efterfølger, Marcus Melchior, udtrykte sin mening om ham sådan,
at han var en mand af god vilje, at der var i hans 27-årige gerning ingen
divergenser af betydning mellem den gejstlige og den verdslige ledelse, og at
han tilførte overrabbinerembedet en ny værdighed, samt at han følte sig
båret oppe af en halvmystisk fornemmelse af at være udset af forsynet til at
gøre en messiansk gerning, hvis virkning burde række ud over dette Troes-
samfund. Marcus Melchior fandt det dog altid ubegribeligt, at Friediger ikke
ønskede at have en andenpræst ved sin side, Marcus Melchior: Den gejstlige
Gerning i Troessamfundet gennem 150 Aar, i: Margolinsky og Meyer (udg.)
1964, 86-87. 
42) Jeg har kun villet bygge op, interview med Marcus Melchior, i: Jødisk
Samfund 3/1947, 6-8.
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4. Machsike Hadass

Afskedigelsen af overrabbiner Tobias Lewenstein (1910, se s. 26) var
kulminationen af striden mellem menighedens store flertal og den lil-
le gruppe af ortodokse, og det endte med, at de sidstnævnte nu
(1913) dannede deres egen forening, Machsike Hadass [De, der hol-
der fast ved loven], Forening til Varetagelse af den ortodoxe Jøde-
dom i Danmark. I statutterne hed det, at foreningen havde til formål,
at oprette og vedligeholde de for en jødisk Menighed nødvendige In-
stitutioner i Overensstemmelse med den ortodoxe Jødedoms Love og
Forskrifter, saaledes som de er overleverede i Tora og Talmud og ud-
trykte i Schulchan Aruch (§ 2). For at der ikke skulle herske nogen
som helst tvivl om foreningens linje, hed det i § 3 bl.a., at man ville
søge at opnå dette mål ved at fortsætte den af Overrabbiner Dr.
Lewenstein oprettede Synagoge, og man ville kalde en Rabbiner af
anerkendt streng ortodox Retning. For tydelighedens skyld nævnte
man også, hvem, der ikke kunne optages i foreningen, nemlig Enhver
Jøde, som imod Religionens Forskrifter ikke er optaget i Abrahams
Pagt (ved Omskærelse) eller som nægter at lade denne Akt foretage
hos sin Søn, og Enhver som lever i et efter Religionens Forskrifter
forbudt Ægteskab, eller som efter eventuel borgerlig Vielse ikke lader
foretage den efter Religionens Forskrifter bestemte Vielse (§ 5). Til
medlem af bestyrelsen kunne kun vælges uberygtede mænd over 25
år, som staar på Jødedommens fuldt ud ortodoxe Standpunkt (§14),
og ikke valgbare til embeder i foreningen eller i bestyrelsen var den,
som vanhelligede sabbaten eller offentligt tilsidesatte spiseforskrifter-
ne eller på anden måde i handling, ved ord eller skrift offentligt for-
nægtede den ortodoxe Jødedoms Grundsætninger (§ 14). Rabbine-
ren skulle være formand for bestyrelsen, have afgørelsen i tvivlstil-
fælde og skulle give sit samtykke ved ansættelse af religionslærer,
schæchter og forsanger (§ 14. 16), og var i det hele taget øverste
autoritet i alle rituelle spørgsmål, men disse skulle naturligvis være i
overensstemmelse med Schulchan Aruch. Han skulle pleje og fremme
det religiøse liv ved prædikener i synagogen, foredrag for voksne og
undervisning af ungdommen, skulle være formand for den religions-
skole, som foreningen ville oprette, hvor han også skulle lede under-
visningen (§ 17).43 Året efter (1914) ansatte man den tyske rabbiner
dr.phil. Michael Schalom Siegfried Winckler (1863-1932) som for-
eningens rabbiner.44 Foreningens første synagoge lå i Nørregade 7,
København.

43) Statutter for Machsike Hadass i København. Forening til Varetagelse af
den ortodoxe Jødedom i Danmark, 1913. 
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I disse år var det navnlig spørgsmålet om schæchting, som bragte
foreningen i modsætning til menigheden i Krystalgade. I Machsike
Hadass var man ikke tryg ved den måde, som den praktiseredes på,
og man ansøgte derfor Kultusministeriet om tilladelse til at måtte
slagte uden for København, så man undgik at anvende det kød, som
stammede fra den schæchting, som var blevet foretaget af de schæch-
tere, som overrabbineren og Repræsentanterne havde godkendt. For-
eningen havde allerede ladet foretage sin egen schæchting, men var
blevet klar over, at det if. reskriptet fra 1808 vel var tvivlsomt, at den
havde ret til dette, og derfor ansøgte den nu om dispensation fra re-
skriptet. Repræsentanterne for Mosaisk Troessamfund, som af Kir-
keministeriet blev bedt om en Ytring, stillede sig helt afvisende. De
henholdt sig til reskriptet og erklærede, at den schæchting, som
Machsike Hadass foretog, derfor var ganske ulovlig.

Inden svaret blev afsendt havde Repræsentanterne udbedt sig en er-
klæring af overrabbiner Schornstein, og det blev en flammende pro-
test imod Machsike Hadass. 

Foreningen var blot blevet oprettet af Lewenstein, fordi han under
den langvarige strid med Mosaisk Troessamfund ikke ville deltage i
synagogens gudstjeneste. Han indrettede så sin egen, og da han rejste
fra Danmark fik han meningsfællerne til at love, at de ville oprethol-
de denne særgudstjeneste og engagere en præst. Til det formål sørge-
de han for, at foreningen fik betydelige årlige tilskud fra Tyskland, og
at Winckler, der ikke havde ringeste Kendskab til Forholdene i vor
Menighed, blev ansat som foreningens præst. Folk faldt dog hurtigt
fra, da de erkendte, at der ikke var synderlig forskel på gudstjenesten
i Krystalgade og deres egen, og foreningen blev kun reddet, fordi
nogle velhavende russiske jødiske flygtninge overtog den. Winckler
havde autoriseret en schæchter, men da Krystalgademenighedens i
forvejen er strengt ortodokse, er der intet behov for ham. I øvrigt til-
kommer autorisationen overrabbineren, og Schornstein advarede
mod de mange stridigheder, som ville udløses, hvis foreningen fik til-
ladelsen. Der var allerede begyndt at vise sig en så stor usikkerhed og
forvirring blandt byens jøder, som mindede om tiden før 1814. Han

44) Winckler var født i Jerusalem, studerede ved universitetet i Berlin, hvor
han som cand.phil. skrev afhandlingen Asylrecht der Juden, nogle rabbinske
skrifter og udgav forskellige tidsskrifter. Han var i 1895 blevet rabbiner i
Berlin, fra 1910 rabbiner i Mainz, to år senere rabbiner i Wiesbaden. I 1901
oprettede han de første ortodokse folkekøkkener i Haifa, medlem af Aguda
Jisroels rabbinske centralråd. Medlemsorientering til Agudas Jisroels ung-
domsforening, 22. Tammus (juli) 5692 (1932), i: RA, MTA nr. 1132 A, læg
Mindeord ved vor Lærer og Fører Rabb. Sr. S. Winckler’s Bortgang. Medde-
lelsesorgang for Agudas Jisroels Ungdomsforening i København Aargang 1,
nr. 9, juli 1932, smst.
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