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DANSK JØDISK MUSEUM I 2012 
 
Indledning 
2012 blev museets andet år som statsanerkendt museum. Selvom 
museet har arbejdet som et sådant i årevis, er det først nu, museet 
omfattes af den lovgivning, der gælder for statsanerkendte museer om 
tilskud, arbejdsplaner, budgetter, kontering, regnskaber med mere. 
Museet har fulgt sin arbejdsplan, og en af årets store opgaver var 
arbejdet med museets særudstilling, herunder udviklingen af 
udstillingens koncept. Særudstillingen afslutter museets projekt om 
danske jøders krigsoplevelser, hvorefter museet vender sig mod nye 
projekter til belysning af integration, diversitet og identitet, som 
museets formål har et særligt fokus på. Der er lagt en strategi for 
museet, der har båret frugt, og udviklingsarbejdet med museet 
fortsætter som planlagt.  
 
Arbejdsgrundlag 
Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, 
der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum.  
 
Museets formål og emnemæssige indhold 
Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark 
fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden.  
 
Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og 
formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks 
jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, 
herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den 
dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet 
belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som 
dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. 
 
Oprettelse 
Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første 
bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni 2004. 

 
Museets ledelse 
Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. 
 
 
Medlemskab af foreninger og organisationer 

 Organisationen Danske Museer (ODM) 

 Museer i København – og omegn (MIK) 

 Association of European Jewish Museums (AEJM) 

 Museumstjenesten 

 Foreningen Kulturnatten 

 Migrationspuljen 

 Museernes fælles registreringssystem Regin 

 Slotsholmssamarbejdet 

 Museumsdirektøren er medlem af International Council of 
Museums (ICOM) 

 Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i 
Danmark (MID) 

 Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet 
(TORS). 

 Museumsinspektør Sofie Lene Bak er medlem af 
forskernetværket: ”Konfrontation, kollaboration og flugt i 
Europa 1933-1955. (Besættelsestidsnetværket). 

 Museumsinspektør Sofie Lene Bak er medlem af 
forskningsnetværket: Judarna i Sverige – en minoritets historia 
(forankret på Centrum for Multietnisk forskning, Uppsala 
Universitet).  

 Museumsinspektør Sofie Lene Bak er censor på IVA, Det 
informationsvidenskabelige Akademi. 

 Museumsinspektør Bjarke Følner og Sofie Lene Bak deltager i 
forskernetværk om Holocaust og Folkedrab på Dansk Institut 
for Internationale Studier(DIIS). 
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SAMLINGSARBEJDET  
 
Accession og givere 
Den samlede accession til museets samling i 2012 er på 222 objekter, 
herunder 45 genstande, 109 fotos, 58 arkivindhold samt 10 
kunstværker. Objekterne er doneret af 33 forskellige givere, hvoraf 23 
er nye givere, mens de resterende 10 tidligere har doneret til museet.  
 
I 2012 har museet fortsat indsamlet materialer med relation til danske 
jøders oplevelser under 2. Verdenskrig og har endvidere modtaget og 
indsamlet objekter, der belyser andre dele af museets 
undersøgelsessager og ansvarsområde.  
 
Museet erhvervede i 2012 et fremragende maleri af ægteparret Moses 
og Hanne Ruben f. Eichel, malet af Geskel Saloman i 1848. Maleriet 
blev købt på kunstauktion i Maastricht og bragt med kurér til museet. 
Denne erhvervelse var en gave fra Oscar Lewisohn og familie i London 
til Steen Langebæks ære.  
 
Maleriet af ægteparret, der er skildret foran Joel Ballins ”Procession i 
synagogen ved Løvesalsfesten” fra 1840, er væsentligt for museets 
samling, fordi det så åbenlyst peger på de portrætteredes jødiske 
tilhørsforhold. Både kunstner og ægteparret havde nær tilknytning til 
synagogen i Krystalgade i København og kom fra ortodokse jødiske 
familier. Betoningen af det jødiske islæt er imidlertid usædvanligt for 
periodens portrætmaleri. 
 
Overdragelse af materialer fra Det Kongelige Bibliotek 
I forbindelse med en oprydning på Det Kongelige Bibliotek er en række 
materialer sorteret fra til Dansk Jødisk Museum i 2011 og 2012. 
Museet har indgået en overdragelses- og fordelingsaftale med Det 
Kongelige Bibliotek, hvorefter Dansk Jødisk Museum forbeholder sig 
ret til at gennemgå det overdragede materiale med henblik på, om det 
skal indgå i museets samling. Uønskede materialer går tilbage til 
Judaistisk Samling på Det Kongelige Bibliotek, med fuld dispositionsret.  
 

 
Geskel Salomans portræt af ægteparret Ruben fra 1848. 

 
Registrering og efterslæb 
I 2012 har museet fulgt med den løbende accession til samlingen. 
Takket være en stor arbejdsindsats fra alle samlingsmedarbejdere har 
museet sideløbende hermed registreret hele det gamle 
registreringsefterslæb og opfyldte dermed aftalen med Kulturstyrelsen 
om eliminering af museets registreringsefterslæb ved udgangen af 
2012.  
 
Brug af samlingen og forskningsmediering  
I 2012 har der været en lang række forespørgsler vedrørende brug af 
samlingen, herunder hjælp til at søge i den del af samlingen, der er 
offentligt tilgængelig via www.kulturarv.dk/mussam og 
www.kulturarv.dk/kid. Museet har i forbindelse med lanceringen af 
museets nye hjemmeside beskrevet, hvorledes forskere og andre 
interesserede kan søge i museets samling og mere specifikt i de 

http://www.kulturarv.dk/mussam
http://www.kulturarv.dk/kid
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materialer, som museet har indsamlet som et led i projektet om danske 
jøders krigsoplevelser (Krigstidssamlingen). En række forskere og 
studerende har i 2012 forsket i og konsulteret forskellige dele af 
museets samling. Det gælder f.eks. Joen Elmbak, Allan Falk, Ellen 
Nørgaard, Emilie Bang-Jensen, Magda Buschardt, Bo Lidegaard, Birgitte 
Erskov og Jesper Jakobsen. 
 
Museet har i 2012 udlånt samlingsobjekter til Immigrantmuseets 
nyåbnede permanente udstilling. Objekterne belyser den jødiske 
indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. 
århundrede. Også Københavns Museum har fortsat en række 
samlingsobjekter fra Dansk Jødisk Museum til låns i udstillingen At 
blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens 
udvikling. 
 
 

 
Dynamic Memorials. Projektforslag til formidling af begravelsespladsen i Møllegade. 

 
 

Bevaringsarbejde 
Det Mosaiske Troessamfund ved overrabiner Bent Lexner og John 
Dessauer, medlem af MT’s repræsentantskab, inviterede i 2012 museet 
til at deltage i Møllegadegadeudvalget vedrørende Mosaisk Nordre 
Begravelsesplads i København.  
 
Museet har i mange år haft omvisninger på begravelsespladsen og 
deltog i dette udvalg sammen med en række interessenter, der i årenes 
løb har arbejdet med Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Museets 
bestyrelse finder det vigtigt, at museet engagerer sig i arbejdet med de 
jødiske gravminder i Danmark bl.a. med henblik på at få disse 
gravminder integreret i arbejdet med den gravminderegistrering, der 
siden 1986 har omfattet kristne gravsteder. Dette arbejde er en 
landsdækkende opgave, hvor museet ser det som sin opgave at 
etablere sig som bevaringsmæssig ekspertise i forhold til Det Mosaiske 
Troessamfund på samme måde som andre kulturhistoriske museer i 
forhold til ejerne af de kristne begravelsespladser. 
 
I Møllegadeudvalget diskuteredes også en mulig bevilling fra 
Københavns Kommune til formidling af begravelsespladsen i 
Møllegade. Udvalget bad museet om et forslag, og museet udviklede 
projektforslaget ”Dynamic Memorials”, baseret på QR koder ved 
udvalgte gravsteder. Det Mosaiske Troessamfund er ikke enige om  
implementering af projektforslaget.  
 
Museet har endvidere holdt møde med Kulturstyrelsen med henblik 
på, hvordan de jødiske gravsteder kunne indgå i gravminderegistrer-
ingen. Forslaget var at registrere dem under Fund og Fortidsminder. 
Museet overvejer fortsat det mulige i dette forslag før videre sagsgang.  
 
United States Holocaust Memorial Museum, Washington 
Museet har haft en løbende kontakt med Holocaustmuseet i 
Washington. Her har man ytret ønske om at kopiere den del af Dansk 
Jødisk Museums samling, der belyser jødeforfølgelse og danske jøders 
skæbne under 2. Verdenskrig. Museet forventer konkretisering af et 
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projekt desangående i 2013. Washingtonmuseet samler kopier fra alle 
lande, der har materialer om Holocaust.  
 
Undervisning  
Bjarke Følner underviste i 2012 for Organisationen Danske Museer 
(ODM) sammen med museumschef Ulla Schaltz fra Museum Lolland 
Falster. Der var tale om en 2-dages workshop henvendt til erfarne 
registratorer i Regin Kulturhistorie. Workshoppen blev afholdt d. 26.-
27. november. 
 
 

MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 
 
Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945 
Museet iværksatte i 2012 en spørgeskemaundersøgelse vedrørende de 
gemte jødiske børn og mulige sammenhænge mellem disse børns 
skæbne, senere karrierevalg i livet m.m. Behandlingen af de indkomne 
svar er påbegyndt i 2012.  
 
I forbindelse med forberedelsen af museets særudstilling 2013 har 
museet foretaget research i Det Mosaiske Troessamfunds arkiv i 
Rigsarkivet samt i sager i Erstatningsrådets arkiv: Museet har 
researchet i ind- og udmeldelser i Det Mosaiske Troessamfund efter 
krigen, i kontingentbetaling med henblik på, hvornår Troessamfundet 
kom økonomisk på fode efter krigen, i spørgsmålet om 
navneforandring og udvandring fra Danmark.  
Endvidere har museet undersøgt en række sager i Erstatningsrådets 
arkiv. Særudstillingen afslutter museets projekt om danske jøders 
krigsoplevelser 1943-1945. 
 
Publikationer 
I 2011 udgav museet den engelske udgave af Ikke noget at tale om af 
Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner med titlen Nothing to 
Speak of. Wartime Experieneces of the Danish Jews 1943 - 1945. Den 
engelske udgave af bogen er forsynet med nye afsnit om dansk historie, 
som ikke kan forudsættes kendt af et udenlandsk publikum, ligesom 

den engelske version har enkelte helt nye illustrationer. Der er m.a.o. 
tale om en selvstændig udgave, der er særligt tilrettelagt for et 
internationalt publikum.  
 
Den internationale distribution af Nothing To Speak Of. War Time 
Experiences of the Danish Jews 1943-1945 kom i gang i 2012 med 
Europa som det primære marked. Museets distributør Museum 
Tusculanum Press fik ved indgangen til 2012 en ny samarbejdspartner 
på det amerikanske bogmarked, The University of Chicago Press (UCP), 
og derfra har man valgt at markedsføre bogen bredt via messer og 
katalog. 
Det har medført en forsinkelse, som dog opvejes af muligheden for 
bredere eksponering.  
 
Den engelske udgave af bogen er til salg i museets egen butik og kan 
også købes over nettet hos Museum Tusculanums Forlag, på 
amazon.co.uk og hos University of Chicago Press.  
 
Sofie Lene Bak har publiceret to artikler I John T. Lauridsen (red): 
Hitlers mænd i Danmark samt tre opslag i Handbook on Antisemitism, 
volume 6. 3 om antisemitiske tidsskrifter I Danmark: Dansk nationalt 
tidsskrift, Det tredje Ting og Kamptegnet.  
 
Endvidere udkom Sofie Lene Baks bog: Da krigen var forbi. De danske 
jøders hjemkomst efter besættelsen. Bogen er udgivet af Gyldendals 
Forlag og finansieret af en forskningsbevilling fra Kulturministeriet. 
Dansk Jødisk Museum har bidraget med arbejdstid, ud over Sofie Baks 
halve års orlov, og materialer fra museets projekt om danske jøders 
krigsoplevelser 1943-1945.     
 
Museets personale har i 2012 skrevet en række nye sider til museets 
hjemmeside, der blev lanceret i december 2011. 
 
Forespørgsler 
Dansk Jødisk Museums videnskabelige medarbejdere har såvel 
telefonisk som pr. brev eller e-mail besvaret talrige forespørgsler fra 
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ind- og udland. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens 
forsknings- og samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. 
Museet henviser altovervejende genealogiske forespørgsler til Jødisk 
Genealogisk Selskab i Danmark.  
 

 
FORMIDLING 
 
HJEM: Museets særudstilling i 2013 
Der har i 2012 været arbejdet på at færdiggøre konceptet for museets 
særudstilling i 2013: ”Hjem – en særudstilling om eftervirkninger af krig 
og forfølgelse”. Bestyrelsen godkendte konceptet i september, og 
udstillingsarkitekt Anne Schnettler blev valgt som særudstillingens 
arkitekt med tiltrædelse medio september. Anne Schnettler 
præsenterede sine ideer og tanker om udstillingen på 
bestyrelsesmødet i november. Research til udstilling og en 
grovsortering af dens materialer er gennemført i 2012.  
 
Museet og Det Kongelige Bibliotek indgik en aftale om brug af 
”Galejsalen” umiddelbart ved siden af museet til særudstillingen. 
Udstillingen er berammet til at åbne primo oktober 2013 og varer indtil 
30. november 2014. Museet overtog Galejsalen 1. januar 2013 og 
betaler et fast beløb for varme og elektricitet.  
 
Fundraising til særudstillingen blev indledt i 2012.  
 
70års jubilæet for redningen af de danske jøder oktober 1943 i 2013 
Museets særudstilling indgår som et vægtigt element i markeringen af 
70året for redningen af de danske jøder i oktober 1943. Museet har 
modtaget en række henvendelser med henblik på samarbejde om 
markeringen af jubilæet både fra ind- og udland i løbet af 2012. 
Museet deltager i koordineringsgruppen i regi af Humanity in Action, 
der har skabt er særligt program til markering af jubilæet.  
 

Museet har udviklet et særligt jubilæums-site: www.oktober43.dk til 
lancering primo 2013. Arrangører kan via et skema indsende 
oplysninger om deres arrangementer til dette site, der også bliver på 
engelsk. Tanken bag sitet er både at danne netværk blandt aktører, der 
arbejder med emnet og give publikum et samlet overblik over alle 
aktiviteter og tilbud. Hertil kommer naturligvis en 
markedsføringsgevinst, da det forventes at sitets brede 
samarbejdsnetværk aktivt vil henvise hertil.   
 

 
 
Collager af materialer, fra udstillingskonceptet til HJEM. Design: Torben Ulrik Sørensen, 
www.raw.dk 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oktober43.dk/
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Arrangementer 
I 2012 var arrangementsprogrammet sammensat således: 
 
Januar 
På Auschwitz-dagen, der afholdes hvert år d. 27. januar som minde- og 
mærkedag for Holocaust og andre folkedrab, inviterede Dansk Jødisk 
Museum på foredrag og lancerede samtidig en nyerhvervelse.  
 
Tove Udsholdt, der var gemt barn hos en familie i Gilleleje fra 1943 til 
1945, holdt foredrag om sine oplevelser under krigen og ikke mindst 
betydningen af krigsoplevelserne for hendes liv. Samme dag lancerede 
museet de helt unikke vidnesbyrd om Holocaust, som museet har 
erhvervet fra Shoah Foundation Institute. 123 videointerviews, der alle 
har tilknytning til Danmark, er nu stillet gratis til rådighed for alle 
interesserede. På Auschwitz-dagen var der fri entré til museet.  
 
Februar 
I et foredrag med titlen Danske jøder i nazismens Europa vendte 
historiker Jacob Halvas Bjerre blikket mod de danske jøder, der befandt 
sig i det nazistisk kontrollerede Europa. De var fra sidst i 1940 
udelukket fra at rejse til Danmark, da nazisterne lukkede for 
udrejsemulighederne for netop jøder. Foredraget fandt sted d. 8. 
februar. 
 
Marts 
Bevar mig vel! var overskriften på et weekendarrangement d. 3. og 4. 
marts. Her kunne museets gæster få indblik i konserveringsarbejde på 
museerne og få gode råd og tips fra museet samt konservator-
eksperterne fra Bevaringscenter Næstved om bevaring af 
familieklenodier. Der var også mulighed for at få hjælp til at komme i 
gang med slægtsforskning med assistance fra garvede slægtsforskere 
fra Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark, der fortalte om genealogiske 
databaser og vidt forgrenede familietræer. 
 
 
 

April 
Sæsonen for udendørs byvandringer blev skudt i gang med en gratis 
omvisning på begravelsespladsen i Møllegade d. 15. april.  
 
Tjekkiets ambassadør i Danmark Zdenek Lycka gæstede d. 17. april 
museet med foredraget Cultural life of Jewish Children and Youth in 
Theresienstadt's Ghetto. Under 2. Verdenskrig blev 15.000 børn og 
unge deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt. Her i blandt 
var også danske børn. Mod alle odds lykkedes det at etablere 
skoleundervisning og kulturelle aktiviteter for børn og unge i lejren. 
 
Museet arrangerede i samarbejde med Folkeuniversitetet en 
heldagsbustur d. 30. april. Turen gik til de steder, der spillede en rolle i 
de hektiske oktoberdage i 1943, hvor danske jøder måtte flygte til 
Sverige, bl.a. ringovnen i Nivå, Horserødlejren og Gilleleje.  
 
 

 
Kært eje får nødvendig omsorg. Bevar mig vel!-arrangementet i marts.  
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Snapshot fra Gilleleje. Heldagsbusturen ”I flugtens fodspor” i april.  
 
Sommersæsonen 
Maj til og med september var præget af omvisninger på 
begravelsespladserne, byvandringer i det jødiske København samt 
omvisninger i udstillingen for de mange engelsksprogede turister, der 
besøger museet netop i disse måneder.  
 
Oktober 
På Kulturnatten fortalte museet med lysprojektioner, swingende musik, 
materialer på infoskærmene og handouts historien om Det Kongelige 
Teaters legendariske opsætning af Gershwins jazzopera Porgy og Bess i 
1943. Forestillingen vakte opsigt: Den trodsede besættelsesmagten, 
vandt et kæmpe publikum og skabte sejlivede myter om dansk 
modstandskamp. 
 
November og december 
Året blev rundet af med en række søndagsomvisninger i udstillingen 
Rum og Rummelighed. 
 
 

Særarrangementer på museet 
Den 11. januar afholdt museet et lukket særarrangement for netværket 
af gemte jødiske børn under 2. Verdenskrig med foredrag af psykiater 
Ralph Kempinsky.  
 
Museet lagde rum til et WIZO arrangement med vinsmagning og 
præsentation af israelske vine d. 13. september 2012.  
 
Museumsdirektør Janne Laursens 60 års fødselsdag blev fejret ved en 
reception d. 5. september med deltagelse af samarbejdspartnere og 
gode venner til museet. 
 
Formidling uden for museet  
Foredragsvirksomhed er til hver en tid en balancegang i forhold til de 
mange opgaver, museets personale i øvrigt skal løse. 
  
Den 30. januar holdt Sofie Lene Bak foredrag i Tel Aviv i Israel, inviteret 
af de to israelsk-danske foreninger ”Danskere i Israel” og ”Danmarks 
Venner i Israel” i samarbejde med universitet i Tel Aviv. Foredraget 
handlede om danske jøders krigsoplevelser 1943-1945 med 
repræsentation fra den svenske, norske, danske og litauiske 
ambassade. 
 
Den 9. februar holdt Bjarke Følner foredrag om mindesmærker og 
erindringskultur vedr. de danske jøders krigsoplevelser for Holbæk 
Museum og Folkeuniversitetet i Holbæk. 
 
Den 25. april holdt Bjarke Følner foredrag om museets samling og 
relevante søgemuligheder for Jødisk Genealogisk Selskab. 
 
Den 2. oktober deltog  Janne Laursen i Musund Konferencen om myter 
og sandheder på museer på Örenäs Slott med foredraget  ”Diversitet 
og kulturarv.” 
 
Den 1. november holdt Janne Laursen et foredrag på Sønderborg Slot 
ved en konference om mindretal og museer. Foredragets titel var 
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”Minoritetsmuseum eller kulturmuseum”, og det publiceres i en 
konferencerapport på dansk og tysk i 2013.  
 
Den 29. november holdt Bjarke Følner foredrag om mindesmærker og 
erindringskultur vedr. de danske jøders krigsoplevelser for 
Samfundshøjskolen i Lyngby. 
 
Hjemmeside 
www.jewmus.dk blev relanceret i 2011 og er i 2012 vokset stille og 
roligt. Der er kommet nye materialer på en række sider, bl.a. er 
sektionen med FAQs udbygget, ligesom en ’hjælp museet’-side om 
samlingsrelaterede spørgsmål til brugerne er etableret. Menupunktet 
SKOLE er revideret i forbindelse med den igangværende 
professionalisering af museets skoletjeneste. Desuden er der oprettet 
sider dedikeret til den markante samling af krigstidsmaterialer, museet 
har etableret.  
 
 
Lancering af krigstidsmaterialer 
En større begivenhed i 2012 var lanceringen af krigstidsmaterialerne på 
Dansk Jødisk Museum. Samlingen er offentligt tilgængelig og kan 
benyttes af forskere og studerende med interesse for emnet. I 
forbindelse med offentliggørelsen udarbejdede museet en oversigt og 
en guide til materialerne, som findes på www.jewmus.dk. 
 
Samlingen indeholder genstande, fotografier, arkivmaterialer i form af 
breve, dagbøger, beretninger og personlige dokumenter samt 
foreningsarkiver. I forbindelse med projektet er der desuden indsamlet 
100 interviews med vidner, som nu stilles til rådighed for 
offentligheden. 
 
Samlingen indeholder: 
77 genstande  
654 fotos og film 
222 arkivfonde 
100 interviews 

8 filmoptagelser 
23 digitaliserede objekter, herunder bl.a. fotoalbums og dagbøger 
10 storformater, herunder bl.a. kort og tegninger 
 
Man kan søge i samlingen online og se en liste over de indsamlede 
genstande, fotografier og arkivfonde via Museernes Samlinger. 
 
Nyhedsbreve 
I 2012 blev der udsendt seks nyhedsbreve med information om 
arrangementer og nyt fra samlingsarbejdet, skoletjenesten, gode tilbud 
i museumsbutikken og meget andet.  
 
Der er ca. 1.400 tilmeldte modtagere af Nyt fra Dansk Jødisk Museum. 
 

http://www.jewmus.dk/


11 

 
      Udsnit af Nyt fra Dansk Jødisk Museum, august 2012.  

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 
 
Presseomtale 
Omtalen af museet i pressen i 2012 har været dedikeret til museets 
arbejde med danske jøders krigsoplevelser, særarrangementer og til 
museets formidlingstilbud på begravelsespladsen i Møllegade. 
 
Blandt medierne, der har omtalt museet er: 
Politiken, Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Nørrebro/ 
Nordvestbladet, DR1, Kultunaut, TV2 Lorry og Alt om Historie, og hertil 
kommer omtale af museets løbende arrangementsprogram i oversigter, 
kalendere og guides i en lang række print- og webmedier. 
 
I forbindelse med direktør Janne Laursens 60-års fødselsdag bragte 
Politiken og Jyllandsposten portrætter af fødselaren. 
 
Generel markedsføring 
Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og  
engelsk, som løbende blev omdelt til hoteller og andre relevante 
samarbejdspartnere i København. 
 
Arrangementsprogrammet markedsføres gennem Kultunaut, Kulturklik, 
egne nyhedsbreve, museets facebookprofil og Jødisk Orientering. Dertil 
kommer egenproducerede flyers og foldere.  
 
Annoncering 
Museets annonceaktivitet fortsatte som i foregående år.  
 
Den primære indsats overfor det udenlandske publikum ligger i at 
møde dem der, hvor de er: Museet annoncerer således i medier, der 
findes de steder, turisten færdes – og både på print og web: På 
hotellerne, på rejsen, i lufthavnen og i turistinformationen.  
 
Museet havde i 2012 turistrettede annonceaftaler med følgende: 
Minicards, Copenhagen Tourist, Arrival Guides, easycopenhagen.dk og 
Scan Magazine. 
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Det dansksprogede publikum kunne i 2012 møde annoncer fra Dansk 
Jødisk Museum i:  
 
Magasinet Goldberg, Dagbladet Politiken via Politiken Plus og Dansk 
Handicapårbog. I 2012 fortsatte museets medlemskab af MIK  – 
Museer i København og Omegn. Museet var med i museumsfolderen, 
som udgives på dansk og engelsk og distribueres på museer. Museet er 
også sikret en præsentationsside samt omtale på MIKs webportal 
Kulturklik. 
  
Museet fortsatte i 2012 annoncesamarbejdet med Wonderful 
Copenhagen og annoncerer på deres bykort, i turistinformationen og 
på deres digitale platform iSpot. Også deltagelsen i COPENhagen card-
ordningen fortsatte og bringer år for år flere og flere besøgende til 
museet.  
 
 
 

 
Udsnit af museets Facebook-side 

 
 

Slotsholmssamarbejdet 
Slotsholmssamarbejdet har et bredt fundament på Slotsholmen med 
deltagelse af De Kongelige Stalde, Det Kongelige Bibliotek – Den Sorte 
Diamant, Ruinerne under Christiansborg Slot, Teatermuseet i 
Hofteatret, Thorvaldsens Museum, Tøjhusmuseet, Rigsarkivet og Dansk 
Jødisk Museum.  
 
Udover fælles foldere og plakater fortsatte samarbejdet om 
fællesbilletten, som dog blev rykket fra at gælde i januar til marts. 
Rykningen til marts måned havde baggrund i drøftelser med bl.a. 
turismeindustrien og en evaluering af tidligere års salgs- og besøgstal.  
 
Den fælles annoncering fortsatte som vanligt. Der blev truffet en 
principbeslutning om, at den engelske oversættelse af Slotsholmen er 
Castle Island, som i løbet af efteråret blev implementeret overfor 
relevante samarbejdspartnere.  
 
I efteråret tog Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme initiativ til at 
igangsætte et pilotprojekt om etablering af en lille café i 
Bibliotekshaven. Museet er begejstret for, at Styrelsen, som har 
ansvaret for Bibliotekshaven, har åbnet for muligheden for denne 
stærkt efterspurgte service til Slotsholmens gæster og støtter projektet 
ivrigt. Caféen vil være en sommercafé, og åbningstiderne vil følge 
Dansk Jødisk Museums åbningstider.  
 
Incoming bureauer 
Museet fortsatte samarbejdet med Best Destination Partner, der 
arrangerer ture for krydstogtturister.  
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MUSEETS SKOLETJENESTE  
 
I foråret 2012 fik museet for første gang en medarbejder, mag.art. Sara 
Fredfeldt, med den opgave målrettet at arbejde med at udvikle og 
opgradere museets tilbud til skolerne med særlig henblik på museets 
særudstilling i 2013. Sara Fredfeldt har deltaget i seminarer og kurser, 
der har styrket museets netværk og medvirket til at opgradere arbejdet 
med formidlingen til børn og unge.  
 
Samarbejdspartnere 
I 2012 intensiveredes samarbejdet mellem Skoletjenesten København 
og Dansk Jødisk Museum. Resultaterne af dette er en styrkelse af 
museets netværk til undervisningsafdelingerne i museerne på Sjælland 
og bedre tilbud til skolerne. Museet har i kraft af dette samarbejde fået 
sine undervisningstilbud gjort tilgængelige på Skoletjenestens 
hjemmeside med den forventning at nå længere ud. Dette samarbejde 
fortsætter i 2013 og vil blive yderligere styrket med deltagelse i 
studiegrupper og temadage. 
 
I foråret påbegyndte museet et samarbejde med Buster Filmfestival. 
Der blev udviklet et særligt undervisningsforløb, der tog udgangspunkt 
i filmen David og Stjernen, der blev stillet til rådighed af festivalen, og 
museet bidrog med den tilknyttede undervisning. Tilbuddet løb af 
stablen i september og var velbesøgt med 6 gennemførte forløb ud af 8 
mulige. 
 
Museet fortsatte sit samarbejde med DIIS i 2012. Fra september til og 
med januar 2013 har museet samarbejdet med DIIS om 
undervisningstilbud, der omhandler 2. Verdenskrig. Dette tilbud med 
økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet har medvirket til, at 
museets undervisningsfilm i højere grad er blevet brugt, og museet har 
nået en række skoler, der ellers ikke har økonomi til at benytte museets 
længere undervisningsforløb.  
 
 
 

Efteruddannelse af undervisere 
I 2012 har museet opgraderet sine undervisere og undervisningstilbud. 
Det er foregået med udgangspunkt i et kursus i dialogbaseret 
undervisning, og resultatet har været en ændring af praksis omkring 
tilbud til skolerne. Der er nu et stærkt fokus på at tage udgangspunkt i 
eleverne og deres viden, som det også er praksis på de fleste andre 
museer. De vundne erfaringer og netværk vil danne basis for 
særudstillingens særlige skoletilbud. 
 

 
 

 
Undervisningssituationer på museet.  
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BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 
 
Besøgstal 
Museet tabte ca. 600 besøgende på Kulturnatten, idet Bibliotekshaven 
henlå meget sparsomt oplyst. Også Det Kongelige Bibliotek mærkede 
en tilsvarende effekt af en uoplyst bibliotekshave. Museet fik indhentet 
noget af det tabte og kan notere sig nedgang på 485 gæster.  Var det 
ikke for tabet på Kulturnatten, ville museet have haft en lille fremgang i 
besøgstallet.   
 
Besøgstallet i 2012 ser således ud: 
Besøg i åbningstiden    18.084 
Besøg på omvisninger    2.924 
Total     21.008 
 
41% af museets besøg er i juni, juli og august, hvor museet har lang 
åbningstid. September måned er som i 2011 bedre besøgt end for fem 
år siden.  
 
Entré  
I 2012 har museet justeret konteringen af indtægter, således at 
indtægter på omvisninger også bogføres under entréindtægter.  
 
Museets entreindtægt blev 594.988 kr. mod budgetteret 500.000 kr. i 
2012. Hertil kommer indtægter på omvisninger, byvandringer og 
foredragsvirksomhed med en omsætning på 107.736 kr. mod 
budgetteret 140.000 kr. Museets omvisninger på Møllegade har ikke 
haft det samme antal gæster som sidste år, hvilket antagelig hænger 
sammen med, at der er kommet offentlig adgang til Møllegade. 
Museet har gennemført alle annoncerede omvisninger uanset 
deltagerantal. Der er samme pris for en omvisning til skoler og andre 
uddannelsesinstitutioner i Galejhuset, såfremt der er tale om en 
gruppe med en lærer. Museet har et stigende antal besøgende på 
Copenhagen Card.  
  
 

Museumsbutikken 
Erfaringen med museumsbutikken er, at ting sælger bedre end bøger. 
Ikke desto mindre er det en vigtig formidlingsmæssig funktion ved 
museumsbutikken, at relevant litteratur indgår i sortimentet. 
  
I 2012 er der blevet indkøbt og satset på en række nye varer til 
museumsbutikken. Barselsvikar Camilla Adler Jensen hjembragte i 
foråret badeanden Hr. Neumann fra Berlin, der har været en stor 
succes. Der har gennem året været et fokus på udviklingen af 
merchandise, der har udgangspunkt i museet og er udviklet særligt til 
institutionen. Samarbejdet med keramiker Maj Winther Christensen 
har således resulteret i specialproducerede mezuzot til 
museumsbutikken, og forventningen er, at museet i 2013 vil 
videreudvikle disse Danish Design materialer. 
 
Museet har derudover valgt at lægge en strategi for produktionen af 
merchandise omkring museets orange mitzvah logo. Der er således i 
2012 blevet produceret en paraply og påbegyndt en produktion af 
notesbøger og kuglepenne med dette logo. Butikken har i 2012 fortsat 
solgt godt af glasrabbinere, der efterhånden er blevet en klassiker med 
stor succes.  
 
Museumsbutikken omsatte for 230.000 kr.  
 

 
Hr. Neumann. En af museumsbutikkens hits.   
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BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER  
 
Vedligeholdelse 
Der har længe været arbejdet med de nødvendige vedligeholdelses-
opgaver i Galejhuset. De udvendige og indvendige lyslinjer er nu 
forsynet med LED-lys. Den indvendige vedligeholdelse af lyset i 
montrerne og spots er gennemgået i 2012 med henblik på et tilbud. 
Den eksisterende belysning er halogen-lys, der skal erstattes af LED-lys, 
der udvikler langt mindre varme. De to store åbne montrer 
repræsenterer en særlig problemstilling, idet alle objekter skal tages 
ud, for at elektrikere kan komme til. Museet accepterede et tilbud på 
dette i 2012 med implementering primo 2013. Belysningen i de øvrige 
montrer er af anden art, men stadig halogen-lys, og armaturerne 
findes ikke længere på markedet. Hertil kommer små spots i 
glasplanerne i montrerne, og primo 2013 etableres en prøve på nyt lys 
i en af montrerne med henblik på et samlet tilbud for de resterende 
montrer.  Arkitekt Jørgen Hempel er fortsat museets tovholder for 
disse vedligeholdelsesopgaver. 
 

 
Montre. Foto: Jens Lindhe 

Kontorer 
Museets bestyrelsesformand og direktør har arbejdet med mulige 
løsninger på museets behov for yderligere plads til administration, 
samlingsarbejde, magasin, undervisning m.m. Plads til museets 
kommende særudstilling blev løst i 2012 med naboarealet i Galejsalen i 
Det Kongelige Bibliotek. Museet har endvidere skrevet kontrakt på 
yderligere 56 kvm. kontorplads i Købmagergade med henblik på 
arbejdet med museets særudstilling. Dette ophæver ikke museets 
ønske om en samlet løsning for museets administration, skoletjeneste 
m.m. og yderligere magasinplads, som der fortsat skal arbejdes på at 
opnå.  
 
Museet har god kontakt med Daniel og Nina Libeskind, Studio Daniel 
Libeskind, der følger levende med i museets udvikling.  
 
Inventar og materiel 
Museet fik nye servere med yderligere kapacitet i 2011 samt nyt 
telefonsystem. Den forventede billiggørelse af museets telefoni er dog 
udeblevet, og der arbejdes videre i 2013 med en billiggørelse og nye 
aftaler med TDC. 
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MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 
 
Museets bestyrelse bestod i 2012 af: 
 
Bestyrelsesformand Ivar Samrén 
(udpeget af Dansk Industri). 
 
Næstformand advokat Finn Schwarz 
(udpeget af Det Mosaiske Troessamfund). 
 
Professor, dr. phil. Hanne Trautner-Kromann 
(udpeget af Lunds Universitet). 
 
Kulturborgmester Pia Allerslev 
(Kulturborgmesteren i Københavns Kommune er født medlem af  
Museets bestyrelse). 
 
Fhv. overborgmester Lars Engberg 
(udpeget af Københavns Kommune). 
 
Ambassadør Michael Metz Mørch 
(udpeget af Visit Denmark). 
 
Julie Henriques 
(Valgt af Selskabet for Dansk Jødisk Historie). 
 
Kommitterede medlemmer: 
Steen Langebæk 
Museumsdirektør Frank Birkebæk  
 
Bestyrelsen har i 2012 afholdt 4 bestyrelsesmøder. 
 
Forsikringer 
Museet var i 2012 fortsat medlem af Top Danmarks 
museumsforsikring. 

MUSEETS PERSONALE  
 
Fast personale  
I 2012 bestod det faste personale af følgende medarbejdere: 
  
Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen (fuld tid). 
Museumsinspektør, cand.mag. Bjarke Følner (fuld tid). 
Museumsformidler, cand.mag. Pia Andersen Høg (fuld tid - dog på 
barsel sidste halvår af 2011 til 1. juni 2012). 
Museumsformidler, cand. mag. Camilla Adler Jensen, vikar for Pia 
Andersen Høg indtil 31. maj 2012. 
Museumsinspektør, ph.d. Sofie Lene Bak (fuld tid). 
Museumsassistent, cand.mag. Helene Apelt indtil 28. februar, afløst af 
mag.art. Sara Fredfeldt, midlertidigt ansat også til at varetage museets 
skoletjeneste.  
 
Museet havde 8 timers konsulentbistand om ugen fra Erling Krivaa, 
Krivaa Regnskabsservice APS, til bogholderi og regnskab indtil 31. maj. 
Revisor Benny Kusk har afløst Erling Krivaa.   
 
Sofie Lene Bak gik på barselsorlov primo august og opsagde sin 
ansættelse på museet til fordel for en adjunktstilling på Saxoinstituttet, 
Københavns Universitet. Museet gratulerer Sofie Lene Bak og takker for 
hendes fine arbejde med museets projekt om de danske jøders 
krigsoplever, der afsluttes med særudstillingen i oktober 2013. Efter 8 
1/2 års ansættelse har Bjarke Følner valgt at forlade museet til fordel 
for en stilling i det private erhvervsliv pr. 31. december 2012. Museet 
takker Bjarke Følner for de mange fine år og hans arbejdsindsats for 
museet. 
 
Timelønnet personale 
Museets studentermedarbejdere varetog i 2012 flere typer opgaver: 
Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, 
korrekturlæsning, samlingsarbejde, diverse markedsføringsopgaver, 
assistance ved særarrangementer, lageroptælling, administrativt 
arbejde m.m. Nye studentermedhjælpere rekrutteres løbende gennem 
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året, efterhånden som de tidligere færdiggør studierne eller får andet 
arbejde.  
 
Museets studentermedhjælpere i 2012 var:  
Stud.mag. Shuli Nordbek Azoulay 
Stud.mag. Cecilie Bjerre 
Stud.mag. Johannes Fogtmann 
Stud.mag. Sanne Birgitta Illum 
Stud.mag. Kathrine Tschemerinsky Lund Kirkeby 
Stud.mag. Signe Bergman Larsen 
Stud.mag. Anette Berg Walbech Tordrup 
Stud.mag. Anne Fabricius 
Stud.mag. Astrid Uldall-Hansen 
Stud.mag. Ivalu Kristine Lidsmoes 
Stud.mag. Signe Dahl 
Stud. scient. cons. Siri Vilbøl 
Stud.mag. Søren Henriksen 
Stud. mag. Jonathan Klit Harmat  
Stud. scient. cons. Kristine Bønløkke Spejlborg 
Stud. mag. Magnus Juhl Jørgensen 
Stud. scient. Sara Eichel Illum  
 
Frivillige i 2012 
Frivillige bidrog på mange måder til museets arbejde og yder en stor 
indsats med service af museets gæster i åbningstiden, i 
samlingsarbejdet, som assistance ved særlige arrangementer m.m.  
 
De frivillige i 2012 var: 
Alice Fingeret 
Kate Krivaa 
Jørgen Sandholm Poulsen 
Elisabeth Fuchs 
Ulla Rudaizky 
Margit Vainer 
Hanna Skop 
Magda Goldschmidt 

Dina Donde 
Bente Bach Jensen 
Yvonne Katz 
Lis Ekner 
Sofia Petring 
Tove Udsholt 
Merete Lexner 
Mona Rosenbaum 
Mirjam Bograd 
 
Omvisere og fortællere 
Igen i 2012 benyttede vi en række fagpersoner og specialister i 
omviserkorpset. Disse er forfatter Erik Henriques Bing, cand.mag. 
Merete Christensen, Salle Fischermann samt tidligere 
studentermedhjælp cand. mag. Elisabeth Rasmussen. 
 
Personalearrangementer 
Efteråret bød på en udflugt til Brøndby Strand den 24. oktober, hvor 
Forstadsmuseets inspektør Bitten Larsen, der tidligere har arbejdet på 
Dansk Jødisk Museum, viste rundt og fortalte om forstadens udvikling. 
Herudover afholdt museet det årlige Chanukkah-arrangement i 
december for alle museets medarbejdere og nære 
samarbejdspartnere.  
 
Efteruddannelse 
Museets faste personale har i 2012 deltaget i en række 
efteruddannelseskurser. Museets faglige medarbejdere har endvidere 
deltaget i forskellige konferencer og seminarer i løbet af året. Herunder 
seminar om museernes forskning, afholdt af Kulturstyrelsen i Odense 
den 4. september. Museet deltog endvidere i Kulturstyrelsens seminar 
om Børn og Unges brug af museer, afholdt i april på Statens Museum 
for Kunst, og et gå-hjem-arrangement om brugen af EMU. Museets 
undervisningsansvarlige deltog i efteråret i en inspirationstur til Berlin 
med det formål at styrke museets netværk og få et indblik i 
internationale erfaringer inden for undervisningssektoren.   
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Sara Fredfeldt, Bjarke Følner og Pia Andersen Høg deltog i ODM kurset 
”Skriv gode udstillingstekster” d. 14.september og 8.-9. oktober.  
 
Sara Fredfeldt og Pia Andersen Høg deltog i kurset ”The Learning 
Museum” fordelt over tre undervisningsgange i november, december 
og januar 2013. 
 

 
MUSEETS ØKONOMI 
 
Museet har i 2012 modtaget 2.394.701 kr. i driftstilskud fra 
Københavns Kommune samt 762.939 kr. i statstilskud fra 
Kulturarvsstyrelsen. Museet skal ansøge Københavns Kommune på ny 
om det yderligere driftstilskud i 2013. Museet har endvidere fået 
tilbagebetalt lønsumsafgift, der var betalt forud for museets 
statsanerkendelse i alt: 222.000 kr. Endvidere har museet modtaget en 
række donationer både til driften og til museets projekt om danske 
jøders krigsoplevelser 1943-1945. Museets entreindtægt var 594.988 
kr. og m 
useumsbutikken gav et overskud på 103.000 kr.   
  
Museets statsanerkendelse pr. 1. januar 2011 har betydet en væsentlig 
konsolidering af museets økonomi. 
 
Finn Meyer, KPMG er fortsat museets revisor og regnskabskonsulent 
Benny Kusk er museets regnskabsfører.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mitzvah-projektion ved museets indgangsareal.  


