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GRØNLAND

Om jøder i Grønland
Af Vilhjalmur 6rn Vilhjdlmsson

Jødel i Grønland. Det lyder måske helt abstrakt,

nænnest som en Lilfældighed. Det hal også kun

været tilt?cldigheder og eventyrl)'st, som hal bragt

jøder til Grønland. Men alligevel har landet en

ovelgang kunnet bryste sig af den nordligste zlz-

føz i verden, nemlig den son.r har vzeret samlet på

Thule basen ved bygden Dundas ved 77' Nord.

Den har således befundet sig meget længele mod

nord end for eksempel mer.righeden Or HaTzaJan

(NordlyseL) i Fairbanks i Alaska, som nogle påstaLr

er den nordligst beliggende.

Om jøders færden i Grønland ved vi endnu

mindre end om jødeme i Island. Ganske sikkerl

har der blandt de før'ste hollandske hvaliangere i

l6 1700 tallet været enkelte jøder.JØdeme i Am
sterdam deltog i hve faldt i handelen med den

dyrebare hvaltral og ejede nogle af de skibe, som

deltog i hvalfangsten.

Men vi skal frem til det 20. århundrede fol at

give sikre rapporteringer om jøder i Grønland.

En zionist i Aasiaat

Den gvskfødte .loulnalist og globetrotter AlfredJ.

Fischer og hans kone besøgte Grønland i 1!)55.

Hans venner i London havde før hans algang sagt

til ham "Du finder da ingen jøder i Grønland". De

tog 1e11. Midt i Diskobr-rgten, i byen Egedesminde

(Aasiaat), fandt Fischer en jøde. Han beskrev sit

besøg på hospitalet rbyen: "The friendi Dankh

doctor, Dr. Schmidt, taok me round the aarious depart'

ments. Finalll we rnched tlrc chiLdren's sectian, who'

se inmates uere an amusing mixture oJ Mongolian $'
pes with slanting eles and bland, fair'.rkinned babies

reaealing their partlt Danish parentage. With some

astonisllment, I noticed tlrc nurse who:e features sho'

wed neither Danish nor Greenland tharacteristic:i. Dr.

Schmidt intraduced lrcr: "Miss Rita ShefteL7aitch

[Scheftelowitz] y'azz Copenhagen. " S hefteloaic h

sounds no more Danish than Francois sounds English.

Moreoaer, Miss Shefteloaich regarded m1 wife and me

uith the same curiositl with whiclt we laoked at her.

In lh? (l|?rnaan.r, n?! h"t o\oin.'int? 0n. i ?ti

tab\ meets eoeryane at least tno ff three times a daJ

in Egedesminde. Without an1 further ada, Rita now

enquired in English uhether b1 an1 chance ue hopps'

ned to be care ligionists. "
Rita Scheftelowitz fortalte Fischer, at begge

hendes folecldre var kommet fi-a Rusland til Dan-

ma:'k.' Familien var ortodoks og hun var blevet zi.

onist i en ung aLlder. Hendes plan var at emiSTere

til Israel, hvor hun ville arbejde på eL af l4rIZO's

bømeh.1em. Hun var taget til Grønland for at kom

me i plaktik el sted som rnindst af alt lignede Dan

Ritd khefkl,uitz am bord på Umanag på tttj tiL Egedesminde i 1955 Den unge tlreng tar en

af de patienkr, der ha e trzret til beha dling i Københam og som httn skulle tage iig af På ue'

j"r til G'anlond Foro Rirr l,lbert5 
"Jrnlrrrg.
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Rita Sr:heJelotoitz til dansenik. FIer datxer hun med Goll, si/t

gronlandske tolk. Foto Rita Felberts samling.

mark, men hun var også drevet af eventyllvst, da

Irun.urrr rnung,r- ardrp unsp danskere søgte ril

Grønland for at oplevc midnatssolen og den bar
ske natur. På sit værelse bød Rita på te og ananas

fta dttse, " brougth from lhe sluthern countries ta the

prcrimit) of th.e Ncnlh Pole", som AlfredJ. Fischer

besklev det. Rita Scheftelowitz tog afsked med;cg-
tepalret Fischer med ordene "Leshana Haba B'
Yerushalalim" - Næste år iJerusalem.'

.17 år senere husker futa Scheftelowitz. nu Fel

bert, Iyslevende sit møde med Grønland og ikke
mindst rnødet rned .egteparret Fischer i efteråret

1955. Hun var blcvet ansat på en efårig kontrakt
og sejlede til Grønland med skibet Umanaq. C)m

bord varr der også embedsmzend fia Grønlandsde-

parlementel, som skulle tilse forholdene, samt tu-

berkulosepatienter', der havde være til behandling
på Ør'esundshospitalet.

Da Rita kom til Egedesminde, var n.esten he-

le byen mødt op på kajen, da skibet lagde til. For
Rita begyndte et travlt år' soDr sygeplejerske på
det lille hospital i Egedesn-rinde samt i udsteder

ne. 'l il udstederne rundt i Diskobugten sejlede

hun med skibet Bjamo\', og senere i januar', da

alt lrøs til, Log hun derud med jægere på hunde-
slæder en gang i 37 graders fiost. På et af de
togter tog hun el sygt barn med sig tilbage til ho-

spitalet i Egedesminde. I vintcrcn l955-5(i hærge-

de en mæslingeepidemi i Egedesminde. Den kræ-

vede mange ofre i befolkningen, som ikke var

vant til mæslinger. De, der i forvejen var svække-

de af tubelkulose og andre sygdomme, blev et let
b; tte. Me5et aI Ritas albejde gk med de .vg

domsramte og med at prøve at holde epidemien
fra udstederne.

Der var dog også tid til at nyde livet i Egedes

minde. Rita fik mange gode venner blandt grøn
lændeme og deltog i byens aktiviteter. At holde
kosher var heller ikke så svaert. Hun afholdt sig fr-a

at spise kød, og der var- selr,{ølgeligt masser af god
fisk. To gange i den lange vinter kom folsl.ninger
og post, som blev kastet fra et fly ned på isen uden
lbr byen. Med det sldste lly kom en kærkommen
pakke til Rita fla hendes mor, som blandt andet in-

deholclt matza.

Rita ville geme tilbage til Grønland og var lige

ved at binde sig til yderligere to åIS arbejde på et

børnehjen i Nuuk. Men planelre ændredes. Hun
supplerede sin uddannelse og i 1959 rejste htur til
Israel ptt ulpan og arbejdede to år i Tel Aviv, Iør
hun blev grfL og kom tilbage til Danmark.

Da Rita vendLe tilbage til Dannark i 1956 an

løb skibet, som hun sejlede med, Station Gr'ønne

dal. Her mødte hun sin slægtling Gunnar Saietz

(senere kunshnaler), hvor han gjorde tjcneste ved
Grønlands Kommandoen lra 1955 5ti. Drevet aI

eventyrlyst havde Gunnar søgl om at komme til
Grønland efter gymnasiet. En af hans nindre sure

pligter i Grønnedal bestod i at vende de ftt lazzpla-
der-, som fandtes på stedet og sende dem ud i .ete-

ren på den lokale radiostation. En af de før-ste disc

jockeyer i GrønlaLnd var derfor også jØde. Gumars
dage kom Læt på at værc talte i Gr'ønland. Det hus,

som han sov i, blev smadret af en lavine. Ved et
held val han ikke i byg ngcn da lavinen kom [a
tende, men tvve år senele mistede Iire danskele li
vet da en lavine laldt del samme sted.'

Jøden Chemnitz

I Nuuk mødte Alfred FischerJørgen Chemnitz,
en tolk ved landlbgedemebedet i Nuuk. Jørgen
Chemnitz fortalte med stolthed om sin jødiske
bedsLefar, som skulle stamme fra Polen. Han var
ifølgeJørgen Chemnitz kommet til Grønland med
et handelsskib elter seks ugers sejlads. Klimaet i
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Grønland var fcrr hår'dt ved ham og han lagde sig

syg med lungebetændclse Iør'det sidste skib sejle

de tilbage til Danmark. Han blev der-Ior nødt til

at overvintrc i Grønland, hvor han efterhånden

kom sig. Året efter ønskede han ikke at vende til

bage til København og halr giftede sig med en

sød grønlandsk pige, som havde plejet ham godt

om vinteren. Chemnitz blev således stamfaderen

til den indliydelsesrige Chemnitz-familie i GrØn

land.

Fischel skrcv stolt om del n)fundne jødiske

islect i Grønland : "The Cltemnitz Jami\ has ghten

GreenLand its intellectual elite. One nepheTz reqrestnts

tlu first natiLie clergyman with academic training.

True - none of them belong to the Jewish.f aith an1

mctre. On the other hand, tlure is na mtmber of the

Chen.nitz famiQ, nhl is ttot Praud of h.is .Jeuish ori'

gin and uho uould nal lakc. pleasure in rccaunLing his

slrange famiQ history. "
Scner-e slægtled i familien Chemnitz ker.rder

imidlerfd intet til denne jødiske oprindelse, som

Jørgen Chemnitz lowissede AlfledJ Fischer om i
1{)t5(i. Folfaderen,.lens Carrl Wilhelm Chemnitz

kom laktisk til Grønland i 183.1. Han var antageligt

lødt på Als, men hans slægt stammede fra HolsLen

og havde aner i Mechklenburg. Den første Chem-

nitz i Grønland, som altså ikke var jØde, var- ansat

ved Den Kongeligc Gr'ønlandske Handel som bød-

ker-.

Ti tøer i isen

I 11)29 kon.r Fritz Loe\a'e, cn jødisk meteololog, til

øen sammen med sin kollega og ven, Alfi'ed We

gencr, der var verdenskcndt for sin teo om konti

nenternes drift. Ekspeditionen gik til Grønlands

isens midte, hvor man blarndt andet ville måle is

kapper.rs fkkelse med de nyestc metoder og

instrumenter. Efter tre rejser ind på isens midte tog

en gruppe forskere og 13 grønlændere af sted for

lerde gang med forsyninger til kollegaer del var

på en station kaldet Eismitte.Imidlertid opgav alle

de grønlandske deltagere på nær 6n, og vendte til

bage til vestkysten. Wegencr, Loerve og den grøn

landske Rasmus Villadsen forbatte med de forsy

ninger de kunne slæbe i temperatrrrer- ned til 5'1
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Polu4brskeren Frtz Lnae

(senere Latwe) ( 1895

1974)i sin sneh)tte i slaLi

an " F.tsnille ", Pti Gnn

landsiscn, hztor han 1930

31 blet nadl til al

oteruhtrr, eJier at han

hardt misltt alh sine lcer

på grund af koldbrand.

'C . Da de nåede til station Eismitte v?$ Fitz Loe

wes tæer alle livløse af koldbrand. De blev ampu

teret af hans kollega med en saks og en lomme

knir,. Loewe overlevede, men måtte ovefvintr e i
station rfumills vinteren 1!)i]0 31. Alfi'ed Wegelrel

og Rasmus Villadsen, derimod, folsøgte at vende

tilbage til vestkysten fta station Eismitte, men de

nåede aldrig lrcm. I 1!)lll mlLtLe Loervc fcrr-lade

Tyskland med sin familie, før'st til Englar.rd og se

nere bosattc han sig i Australien, hvor han var Pro
fessor'.

Thule Air Base

På sin rejse fol blandt ar.rdet at finde jøder i Gr-ør.r-

land i 1955, besøgte AlfledJ. Fischel ogsåL verdens

r.rordligsLe minjan på Thulebasen. Hertil fløj han

fra Søndr-e Str-øm{ord (Kangerlussuaq) og mødte

et underligt modeme mikrosamfund, bcs|ående

na:sten udeluktende af mænd, som havde såvel en

radio son-r en helt ny tv statioD, som man var mc

get her.rlykt over. På basen fandtes der [r'a og med

195{ en jØdisk menighed, som altid kunne samle

cirta 15 mæltd til en sabbatgudstjeneste. I -I'hule

fungelede en slags r cserwerabbiner. Det var en jtt
ddisk kandidat og løjtnaDi ved navn Maurice

Burk. Burk stammede [r'a New Or-leans. I'ischer'

n.rødte Bur-k i den elegante "Officels Club". Bulk
fortalte ham alt om denne nor-dligste minjan i ver

den. Mer.righeden val oprindeligt blevet stiftet af

en Captain Robert Holt, en teologistuder-ende fia
trossamfundet Christian Science. Hans kundskaber

i hebræisk var efter sigende så enestående, at rran

ge mennesker ikke var klare over, at han i virkelig

hedelr ikke val jøde. '
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Burk blev efter afsluttet eksamen ved l'ulane
Larv School i 1953 premierløjtnant i The Judge
Adtacate General's departement of the US Air I'0rce.

I decembcl l1)5.1 blev hal udkommandereL til
Thule. Dct var Maurice Burk, der fik ideen Lil at
holde Sedzr i 11)55, og deL vistc sig, at der var
langl flere jøder i Thule end han havde tloeL.

Nogle havde han ikke en gang mødt iør' Sederen.

De fik fløjet matzot, mad, vir.r og Haggadael til
Thule og Sederen blev holdt på bascns største sal.u

Den danske kommandør i Thule Eigil Franch
Petersen" blev in\.iteret med til Sederen.

AlfredJ. fischer bcskrev også noglc af de jø-
dcr, han mødte på Thulebasen. En af dc første har.r

mØdtc, var den 22 årige Kleinmann fra Nerr York,
som tog sig af basens bogbutik. Da han, som orto-
doks jødc, kom til basen, sørgede den protestanti-
ske præst på basen for-, at haur aldrig kom til at ar
bejde på shabbatenJ og at han lik tilsendt kosher
mad fi'a Nen York. endda gefillte lish på diser.

En anden soldat, RobertJ. Mezistano, en se

iar-disk jøde lødt i Casablanca, var ifølge Fischer
noget af et sproggeni. Han talte arabisk, iiansk, ita
liensk, engelsk og tysk, hvis ikke flerc sprog. Hans
forældle stan-rn-rede fra Istanbul. Her var også en
Holocaust-over'levende, Louis Helish (oprindeligt
Lutz Helischkowski"'), som sammen n.red sin fami
lie var blcvet deporteret fra Berlin til Theresien-

OniøderiGrønluul

Seder i Thule 1955. trlaurict

Rurk fra Neul Orleans l(Lstr op

Jra Haggadaen. Fot0 Maurjce

Bulks samling.

stadt. Faren blev mlrdet i Auschwitz, men Lutz,
hans lillesøster og uror emigrcrede til USA i 19-15.

Luk havde haft 18 for-skellige stillinger, før'han gik
i hæren. I unifonn vendle han tilbage til Berlir.r,

hvor han blev han gift med en jødisk pige, også en

overlevende.

Der var i alt 53 jøder på Thulebasen, da Alfred.J.
Fischer- besøgle den. Samnen med disse og 1lr an

dre, der v;rr stationeret i Sørldre Strøm{ord, deltog
Fischer i en Åoså Hashuna grdstjelneste ledet af
rabbiner Kalman L. Levitan fi-a Neu' York. Alfred

J. Fischer beskrev Rabbi Levitans tale til menighe
tlen: "In beautiful, moring words he related tlu stary

af the call made upon Abraham to sacrifice his san

Isaak to the situo.ti0n [)f the men in ThuLe, encoura

ging them to take a posittue aicØ 0f th€ir fate in the

light crf thc dtaine prouidence."'' Rabbi Levitan skrev
så ved sin hjemkomst Lil Nov York til dr-. Kopel
Burk, dcr er Maurice Burks bror: "Tlu lelter is me

re\ tu inform yu that he is uell, and in good spirits.

The rigor of his du\ assignment are nat conduciue lo

the easiest kind of liuing, but it should please yu to

know that he has adapted to his circumstantes uithout

forgetting his Jeui.th responsil)ilitils. Meeting, kno-

uing and seruing him has been both a pleasure and
priailege for me."''

Thulebasen var ikke noget ønskestcd lbr en

ung amelikansk soldat, som også ldeligt kaLn ses
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påL replikker i samtidige amedkanske filn, hvol en

udsLatione ng i Glønland ofte blev fi'emstillet som

en stralfeforanstaltning. For mange af de jødiske

mænd veu slarbbaten og helligdagene delfor også

kun en kærkommen mulighed for at holde inele
fii. Højdepunktet i Maurice Burk's ophold i Grøn
land var nok ikke det jødiske liv men derimod
Bob Hope's visit i Thulc i dcccmber 195-1. Hans

juleshorv bler' lilmet og scndt p:i !emsyn overalt i
USA, ja i den ganske vcrdcn. Sammen med Bob
Hope var Alita Ekbcrg og mange andre mere

fladbrystede kcndisscr, he blandt jødiske komike
re som Robcrt Sh-auss c-rg Peler Leeds.

Et skib med historie

Som et lille kuriosunr, som lorbinder Gr'ønlands

og lsraels l.ristorier, kan slutteligi nævnes, at staten

Israels første llådefaltøj. Elat (setete Matzpen), op

rirrdelig rar cr rmelikrrrsk kvslbc\oglninE..kib.
son.r blev søsat undet oavoet Northland i 1927. Ski

bet, som var' forskcrket til sejlads i is, blcv brugt til
paruljer i Beringhavet. I l1).11 blcv skibet med an

dre anlerikanske fartøjer sendt til Grønlands kyster-

fol at beskytte blandt andct daurske interesser. Den
12. septembcr l9{l bordede besætningen den nor

ske tr-alvler Buskø, som blev br-ugt arf lyskerne som

vejrskib og medbragle spioner. Dette var den fØr

ste amerikanske flirdesejr rurder-2. Veldelrskrig og

den Iørstc haurdling fra USA's side ir.rden landet of-

Iiciclt gik hd i kriger.r. I kølvandet på denne sejr

langede besæLninger.r på Nofthland tre g'ske spio-

ner, sorr var i fær'd med at opbygge en hemmelig

Iadiostartion n.rde på kysten. Bes.ctningen på North

NOTER

1. Se biografiske oplysninger om Alfrcd.|. !'ischer-

i Vilhjålmur i)rn Vilhlålnssons arlikel om de is

landske jødel i dcttc bind. l'ischer nævner kort
sit besøg i Grønland i sin biografi "In der Nåhe

Der Ereignissc". l raursit Buchver-lag, Belli:.t

(1i)1.11), s. 7.

2. Rita, dcr i dag hedder Rita Felbeft og bol i Kø-

bcnhavn. oplvser-, at hendes n.ror faktisk kom

fra -['olen og laren fra det nuværende Litauen.
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Narthla (l t)ctl (iro lni i 1911. Stu:re Jik tkibd nu'anet Tht

State af Israel. Foto United States Coasi ()ua|ds.

land sænkede også en L,vsk u båLd og et rysk skib.

som fragtede spionekspeditioner til Grønland i
sonlDreren 19{.1. I 19.1i; blev Nor-thlarnd solgt til et

aulerikarnsk lirma, som.iØdiske olganisaLioner sLod

bag. Skibet sejlede i 1917 med jødiske overlevende

til Palæstina, undel et nvt og passende oavo Th.e

State of Israel."

Forfatteren ønsker at takke:

Rita Felbert (f. Scheltelorvig), København
Maurice L. Burk, Kenner, Lousiana, USA, og

Gunnar Saictz, l appcnøjc

3. Wiener Librarl London: .['r-ess Cutlings, Den
mark (Gleenland): Maskinskrevet manuskdpt
(dateret M57) nled titlen "Encountem rvith.Jervs

Neal the Nolth Pole. Report lrom Greenland"
(1 sider'). Underafsnittene bærer følgende over"

skrifter':

I Egedesminde plior toJelusalem, Nulse Rita

Sheftelovitch is the firstJewish gil in Green-

land, II The Chennitz Familv are proud of
dreirJel'ish GriLndfather from Polirnd, III l'hc
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World's northernmost Minyan;

Det lader sig ikke bestemme, om Fischers ma

nuskript nogen sinde er blevet publiceret på en-

gelsk, men hans fortælling om Rita Scheftelo

rn itz udkom i en avis i Schrn eitz (antageligr

Neue Zilrcher Zeitung som Fischer havde skre-

vet for siden l930eme) under overskriften: 'Jii
dische Begegr.rr-rngen in Nordpolnåhe".

,1. Interview med Rita Felbert, 30.6.2003.

5. Telefoninterview med Gunnar Saietz, 1.7.

2003.

6. Fan.rilien Chernniu' rigtige bag$xnd er venligst

oplyst forfatteren iLf pastorJens Christian Chem

nitz, nevØ tilJørgen Chemnitz, 19. juni 2003.

7. Se note 3. Allred Fischel beskrev Burk således:

"A lauyer b1 profession - he wr.rks in the Armlt's

Iegal department. Burk øill find the hardship of
his yar in ThuLe far easier ta bear than man)

others siru:e he regards his Jewish actiaities as a

real mi:sian. He comes from New Orleans, of an

orthodox Jewish famil. As a child he attended

the Cheder. His mather was a natfue American,

while Maurice's father immigrated from Pinsk

and is supposed ta plssess mare Je&ish knowledge

than manl a rabbi;"

Med "native American" mente Fischel ikke in-

dianer, men at moren var af en gammeljødisk
familie i USA.
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8. Oplysninger i brev fra Maurice L. Burk til for-

fatteren af d. 9. juli 2003.

9. Eigil Franch Petersen, senere kontreadmiral og

chef for Grønlands forsvar. Han fik hurtigt for

fi'emmelse, fordi han var med de engelsk-ame

rikanske sf,rker ved landgangen i Normandiet

11).14. Han gjorde senere tjeneste i Grønnedal.

10. Lutz Helischkowitz' navn er på listen over

overlevende fra Theresienstadt, se Terezin

Ghetto 7 945, Prahe diia, 6. oktobra 19'15, s.

17 5.

11. Se note 3.

12. Brev fra Kalman L. Levitan, Chaplain (Capt.)

USAI, 3650* Militar] Tmining Wing, Samp-

son Air Force Base, Geneva, New York, l[3.

oktober 1955 til Dr. Kopel Burk, Staten Island,

New York; Rabbi Kalman L. Levitan var en

noget speciel fpe. Han var også digter og ud

gav sine digte i miniaturebøger af udsøgt kvali

tet, som i dag sælges for en formue grundet

deres sjældenhed. Hans kendteste vzerker var

"Peoples of the little book" (1983) og "Toulr-

ges of Flame" (1989).

13. Infonnation om USCGC Northland er hentet

fra US Coast Guards hjemmeside:

http:/Anrav.uscg.mll,thdg cpThisto

ryAorthland- 1 927.html.


