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DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 
 
Indledning 
Museet er virksomt på et nationalt grundlag. Men den internationale 
dimension i det museumsfaglige arbejde er en vigtig perspektivering af 
dansk jødisk kulturhistorie, og det internationale samarbejde er 
fundamentalt for museet. Det udvikler sig støt i kraft af det 
museumsfaglige arbejde og museets projekter. Samlingsarbejdet 
relaterer museet til andre jødiske museer i Europa og USA. Dansk 
Jødisk Museum har materialer af relevans for disse museer og 
omvendt, idet museets samlingsmaterialer i høj grad handler om 
mennesker, der bevæger sig på tværs af landegrænserne. 
 
I 2013 tog museet hul på den sidste del af projektet om danske jøders 
krigsoplevelser med museets første store særudstilling ”HJEM”, der 
afslutter museets projekt om danske jøders krigsoplevelser. 2013 blev i 
høj grad præget af arbejdet med særudstillingen både for bestyrelsen 
og personalet. Udstillingens finansiering kom først på plads midt i juni, 
og herefter blev alle kræfter sat ind på dens færdiggørelse.  
Udstillingsåbningen var uforglemmelig, og udstillingen blev godt 
modtaget af offentligheden.  
 
Det har været et vigtigt skridt for museet at komme videre med 
muligheden for at kunne vise særudstillinger. Det åbner for helt nye 
samarbejdsmuligheder for museet både nationalt og internationalt 
med spændende perspektiver for at kunne integrere nye visninger og 
materialer for publikum.     
 
Museets drift og de øvrige museumsopgaver har museet løst ved siden 
af udstillingsarbejdet. 2013 var 70-året for jødeaktionen oktober 1943. 
Det skabte en overvældende mængde henvendelser til museet med 
bestillinger fra museets samling, ønsker om samarbejde og rådgivning 
fra forskere, andre museer, ambassader og organisationer, der ønskede 
at markere 70-året.   
 

Museets site om alle arrangementer i anledning af 70-året for 
jødeaktionen oktober 1943 er blevet flittigt brugt. Dette site gemmer 
museet som dokumentation for en erindringskultur og de mange 
arrangementer. Museets projekt om danske jøders krigsoplevelser, den 
styrkelse af samlingen og forskningen, dette projekt har resulteret i, 
har på mange måder opnået en hurtig omsætning i offentligheden og 
blandt andre institutioner.  
 
Museet skal herefter videre med nye projekter, der på samme måder 
forventes at udvikle museet, styrke museets samling og forskning og 
engagere publikum.    
 
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. 
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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). 

 
 
 

Samlingsarbejdet  
 
Accession og givere 
Den samlede accession til museets samling i 2013 er på 183 objekter, 
herunder 99 genstande, 46 fotos, 34 arkivindhold samt 1 kunstværk. 
Objekterne er doneret af 34 forskellige givere, hvoraf 14 er nye givere, 
mens de resterende 20 tidligere har doneret til museet. Inklusiv er 82 
genstande og 1 arkivindhold fra en overdragelse til museets samling fra 
Frihedsmuseet. Det drejer sig om mindeplader samt børnebreve og -
tegninger sendt til Dronning Margrethe II i anledning af 50-året for 
redningen af de danske jøder. Se nedenfor. 
 
Også i 2013 har museet indsamlet materialer med relation til danske 
jøders oplevelser under 2. Verdenskrig, lige som det øvrige 
samlingsarbejde har været præget af forberedelserne til museets 
særudstilling HJEM om de danske jøders hjemkomst efter krigen. 

Museet har desuden modtaget og indsamlet objekter, der belyser 
andre dele af museets undersøgelsessager og ansvarsområde.  
 
Overdragelse af mindeplader og børnebreve fra Frihedsmuseet 
Som en følge af arbejdet med særudstillingen HJEM fik museet i løbet 
af sommeren 2013 overdraget 82 mindeplader fra Frihedsmuseet samt 
børnebreve og -tegninger knyttet til begivenhederne omkring 
redningen af de danske jøder. Mindepladerne blev oprindeligt skænket 
primært af jødiske menigheder og organisationer især fra USA, Canada 
og Israel som tegn på taknemlighed over Danmarks indsats for jøder 
under besættelsen. Frihedsmuseet modtog genstandene før 
etableringen af Dansk Jødisk Museum i 2004. I gensidig konsensus blev 
mindeplader og børnebreve i 2013 overført til museets samling, hvor 
de nu kan indgå i en mere relevant kontekst om jødisk erindringskultur.  
 

 
Bronzerelief skænket af "Thanks to Scandinavia Scholarship Fund of New York”. Til minde om 
redningen af de danske jøder i oktober ´43. Foto: Ole Akhøj 
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Konceptkunst på Dansk Jødisk Museum 
I efteråret 2013 modtog Dansk Jødisk Museum et litografi af den 
anerkendte amerikanske kunstner William Anastasi, der kan betragtes 
som en af pionererne indenfor minimalismen og konceptkunsten. 
Værkets navn er ”JUDE”, og det findes i flere varianter. Bl.a. hænger 
værket ”JEW” på The Jewish Museum New York. ”JUDE” er imidlertid 
blevet til på dansk jord under kunstnerens besøg hos giver, der selv har 
dansk jødiske rødder. William Anastasis værk er vigtigt, fordi det er et 
moderne supplement til museets eksisterende samling af kunst. Det 
har sin egen dansk jødiske baggrundshistorie og understøtter museets 
undersøgelsessag om jødisk repræsentation. 
 

 
William Anastasi, JUDE, 1988 
Værkets udformning er en reference til Krystalnatten i Tyskland den 9. november 1938, hvor 
synagoger blev hærget og nazister skrev JUDE som et skændselsord på døre, ruder og mure. 
Den grove skrift gentager handlingens grovhed og de groft nedskrevne ord dengang. Helt i tråd 
med minimalismens ånd er værkets greb simpelt – og i dette tilfælde særdeles effektivt. Der 
findes endnu en variant af værket lavet af knust glas, der henviser til de knuste vinduer under 
Krystalnatten. 

 

Registrering 
I 2013 har museet løbende registreret nye donationer til samlingen. 
Museets studentermedarbejdere arbejder fortsat med de materialer, 
der ligger til sortering fra Det Kongelige Bibliotek. Kun relevant 
materiale vil indgå i museets samling, mens uønskede effekter jf. 
overdragelses- og fordelingsaftalen fra 2011 returneres til Judaistisk 
Samling på Det Kongelige Bibliotek med fuld dispositionsret.  
 
Brug af samlingen og forskningsmediering  
I 2013 har samlingsarbejdet i høj grad været præget af de mange 
henvendelser og forespørgsler relateret til markeringen af 70-året for 
jødeaktionen i oktober 1943. Mange museer, arkiver og andre 
offentlige institutioner – både nationale og internationale – bød ind 
med udstillinger, foredrag, arrangementer m.m. og benyttede i den 
forbindelse museets samlinger og arkiver. Endvidere har museet 
bistået med udlån, råd og vejledning samt ekspederet mange fotosager 
og arkivhenvendelser.  
 
Følgende forskere, studerende m.m. har desuden i 2013 forsket i og 
konsulteret forskellige dele af museets samling: Karl Christian 
Lammers, Kristina Lissau, Lasse Andersson, Poul Erik Nielsen, Carl Otto 
Detlefsen, Jørgen G. Berthelsen, Mikkel Andersson, Solvej Berlau, 
Katrine Buchhave Andersen, Cecilie Bjerre, Clemens Meier-Wolthausen 
og Kristian Hvidt. 
 
Udlån 
Museet har i 2013 forlænget udlånet af samlingsobjekter til 
Immigrantmuseets permanente udstilling til 2015. Objekterne belyser 
den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 
20. århundrede. Lånet af samlingsobjekter til Københavns Museum er 
blevet forlænget tilsvarende og vises fortsat på udstillingen At blive 
københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens 
udvikling. 
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Bevaringsarbejde 
I 2013 er der blevet ryddet op og omrokeret i museets magasiner og 
arkiver med henblik på en systematisering og mere hensigtsmæssig 
opbevaring af genstande og arkivalier. Dette arbejde vil fortsætte i 
2014. Formålet er dels en forbedring af de bevaringsmæssige forhold, 
der tager hensyn til unødvendig håndtering og slid, dels en 
forberedelse til digitaliseringen af museets arkivalier. Det er museets 
forhåbning, at dele af museets samling allerede kan blive påbegyndt 
digitaliseret med midler fra United States Holocaust Memorial 
Museum, Washington, i 2014. 
 
Samarbejde med United States Holocaust Memorial Museum, 
Washington 
I 2013 havde museet besøg  af United States Holocaust Memorial 
Museum, Washington, med henblik på kopiering af dele Dansk Jødisk 
Museums samling af arkivalier og interviews, der belyser 
jødeforfølgelse i Danmark og danske jøders skæbne under 2. 
Verdenskrig. Museet i Washington oversætter og samler kopier fra alle 
lande, der har materialer om Holocaust, og har også kontaktet andre 
danske institutioner desangående.  Dansk Jødisk Museum har haft en 
løbende kontakt med museet i Washington og forventer, at projektet 
kan påbegyndes i 2014, så snart finansieringen er faldet på plads. Det 
er museet i Washington, der skaffer finansieringen.   
 
 

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 og blev præsenteret for de gemte børn ved et 
arrangement på museet den 28. februar 2013.  
 
I forbindelse med forberedelsen af museets særudstilling har museet 
også i 2013 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.  
Særudstillingen afslutter museets projekt om danske jøders 
krigsoplevelser 1943-1945. 
 
 
Publikationer 
Museet holder løbende øje med specialer og ph.d. afhandlinger, der 
relaterer sig til museets arbejdsområde, og skaffer dem om muligt til 
museets bibliotek. En del heraf formidles også på museets 
hjemmeside. Museet er det eneste sted i landet, der er videnscenter 
for den vidensudvikling, der sker inden for museets arbejdsområde.  
 
Produktionen af særudstillingen ”HJEM” prægede 2013 ligesom 70-
årsmarkeringen af jødeaktionen i oktober 1943, også på 
publikationssiden.      
 
Janne Laursen: Dansk Jødisk Museum – minoritetsmuseum eller 
kulturmuseum?” i Peter Dragsbo (red.): ”Mindretallenes selvbilleder”, 
2013. Publikation med konference-papers fra konference af samme 
navn afholdt i 2012. 
 
Janne Laursen: ”Hjem – en særudstilling om eftervirkninger af krig og 
forfølgelse.” Digitalt katalog til særudstillingen af samme navn.  
 
Anders Jerichow (red.): Oktober ’43 – Danske jøders flugt til Sverige 

eller deportation til Theresienstadt. - Kildesamling. Syddansk 

Universitetsforlag.    

Denne publikation rummer en række arkivalier fra Dansk Jødisk 

Museums samling. 
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Bo Lidegaard: Landsmænd – de danske jøders flugt i oktober 1943. 

Politikens Forlag. 2013.  

Denne publikation er til dels baseret på kilder fra museets samling, 

som museet har stillet til rådighed.  

 
Museets personale har i 2013 skrevet en række nye sider til museets 
hjemmeside og Jødisk Orientering. 
 
Forespørgsler 
70-året for jødeaktionen oktober 1943 betød en overvældende 
mængde af henvendelser til museet fra ind- og udland i 2013. Det har 
været samlingsbesøg, bestillinger på kopier af samlingsmaterialer, 
ønsker om lån fra samlingen, lån af museets film og power points samt 
ønsker om rådgivning. Henvendelserne er fra andre museer, 
biblioteker, forskere, journalister, medier og ambassader.  
Henvendelser har været både skriftlige og telefoniske. Mange 
forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og 
samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende.  
 
Det er en stor glæde for museet at opleve dets samlings-, formidlings- 
og forskningsarbejde så efterspurgt.   
 

 
Scrapbog af kz-fange i Theresienstadt. Scrapbogen er udstillet i særudstillingen HJEM.  

Foto: Ole Akhøj 

FORMIDLING 

 
Museets særudstilling i 2013 
”HJEM En særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse” 
 
Udstillingsarkitekt Anne Schnettler havde allerede i 2012 på fornem vis 
baseret udstillingens arkitektur på tre cirkler. Udvendigt skulle cirklerne 
fortælle den lyse historie, mens de indvendigt rummede den 
personlige og til tider mere dystre historie.  Der blev lagt vægt på 
siddepladser langs med væggene som et rum i rummet, hvor publikum 
kunne hvile ud og i fred og ro studere tablets med udstillingens epilog 
og filmtilbud.  
 
Museet overtog Galejsalen 1. januar 2013, og klargøringen af rummet 
gik i gang. Der blev dels etableret handikapadgang, dels blev der lagt 
nyt gulv og malet i Galejsalen.  Fundraising til særudstillingen blev 
indledt i 2012, men den endelige finansiering var først på plads i juni 
2013. Det gav stor travlhed på mange fronter samtidig.  Udstillingen 
skulle færdigredigeres, der skulle skrives og oversættes tekster samt 
produceres lyd- og billedfiler til udstillingens AV. Endelig skulle 
udstillingen opbygges helt konkret.  
 
Byggeteamet bestod af byggeleder og bygherrerådgiver, arkitekt Jørgen 
Hempel, udstillingsleder og museumsdirektør Janne Laursen, 
udstillingsarkitekt Anne Schnettler og entreprenør Gert Fogt, samt en 
række underleverandører.  Museet og dets medarbejdere leverede 
udstillingens koncept, dens indhold, tekster og øvrige materialer. I 
forbindelse med forberedelsen af udstillingen fik museet en række 
plaketter fra Frihedsmuseets samling overført til museets samling. En 
del af disse plaketter indgår i særudstillingen. Udstillingen har et enkelt 
indlån fra en anden museal institution i form af et sæt toraklokker fra 
Københavns Museum. Derudover er der to indlån fra private. 
Udstillingens materialer er derfor overvejende det materiale, der er 
indsamlet i museets projekt om danske jøders krigsoplevelser, som for 
første gang præsenteredes for offentligheden.    
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Opbygning af det nye udstillingsrum i Galejsalen. 
 
 
 

 

 
Konservatorerne arbejder med at sætte genstade på plads i montrerne. 

Dagen før åbningen den 30. oktober foregik den første omvisning i 
udstillingen, da museet havde besøg af en VL gruppe.  Her blev 
udstillingens koncept og design testet til museets store tilfredshed. 
Både valget af cirkler med en lys yderside og et dunklere indre blev 
rost, ligesom muligheden for at sidde ned langs den ene væg og 
tilbuddet på de derværende tablets med film og info om FN’s 
flygtningekonvention og flygtninge i Danmark efter 2. Verdenskrig.  
 
Udstillingen åbnede den 30. oktober med taler af bestyrelsesformand 
Ivar Samrén, museumsdirektør Janne Laursen, overrabbiner emeritus 
Bent Melchior og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev, der åbnede 
udstillingen. Ca. 300 gæster var mødt op til denne strålende 
eftermiddag. Udstillingen blev godt modtaget af gæsterne og pressen.  
 
Det Kongelige Bibliotek har hele tiden ydet museet god rådgivning og 
været en stor hjælp i arbejdet med særudstillingen. Museet og 
biblioteket har holdt møder og afstemt strategi med henblik på 
betjening af publikum og besvarelse af spørgsmål både fra gæster til 
museet og til biblioteket.  
 
70års jubilæet for redningen af de danske jøder oktober 1943 i 2013 
Museets særudstilling indgik som et vægtigt element i markeringen af 

70-året for redningen af de danske jøder i oktober 1943.  Museets 

særlige jubilæums-site: www.oktober43.dk blev lanceret tidligt på året 

og løbende opdateret. Arrangører kunne via et skema indsende 

oplysninger om deres arrangementer til dette site. Museet tilbød dette 

site både på dansk og engelsk, og det gav en fin mulighed for at få 

overblik over alle aktiviteter og tilbud. Sitet blev flittigt brugt og 

placerede museet centralt.   

 Museet gemmer dette site som en dokumentation af erindringskultur 

vedrørende jødeaktionen oktober 1943.  

Janne Laursen deltog i Humanity in Action’s projekt 2012-2013 

vedrørende 70års markeringen af jødeaktionen i oktober 1943 

http://www.oktober43.dk/
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omfattende konference, publikationer og højtidelighed den 2. oktober 

2013 i Det Kongelige Teater. Projektet udgav en kildesamling ved 

Anders Jerichow.  

Endvidere har museet ydet rådgivning til de danske ambassader i 

Washington, Paris, Stockholm og Israel med henblik på deres projekter 

vedrørende markeringer af 70-året for jødeaktionen i oktober 1943. 

Janne Laursen og Inge Bucka Mejlhede har rådgivet og ekspederet 

samlingshenvendelser. Tjekkiets ambassade har ligeledes konsulteret 

museets samling og rådført sig med museumsdirektør Janne Laursen 

og samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede.  

Udstilling på Gilleleje Museum og på Københavns Rådhus ved 

Københavns Stadsarkiv i anledning af 70-året for jødeaktionen 1943, 

hvor Janne Laursen, Sara Fredfeldt og Inge Bucka Mejlhede har 

rådgivet og ekspederet materialer til udstillingerne.  

 

Janne Laursen og Inge Bucka Mejlhede har haft indgående dialog med 

Carl Otto Dethlefsen, der producerede filmen: ”Jødernes flugt – 

vidnernes historie”, der blev sendt på DR 30. september 2013. I filmen 

er brugt klip fra film i museets samling samt fotografier. 

 

Filmen: ”De skjulte børn” af Søren Green baserer sig på museets 

arbejde og forskning publiceret i Ikke noget at tale om. Danske Jøders 

Krigsoplevelser 1943-1945.  

 

 

 

 
Gæster ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj. 

 

 
Museumsdirektør Janne Laursen ved åbningen af særudstillingen HJEM.  
Foto: Ole Akhøj. 
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Arrangementer 

Arrangementsprogrammet i 2013 var sammensat således: 
 
Januar 
På Auschwitz-dagen, der afholdes hvert år d. 27. januar som minde- og 
mærkedag for Holocaust og andre folkedrab, var temaet i 2013 ”På 
flugt fra folkedrab”. Museet markerede dagen som altid med gratis 
adgang og dette år med to øjenvidners beretninger. Foredragsholderne 
var Hanna Skop og Magda Goldschmidt. Der var stor tilslutning til de to 
foredrag.   
 
Februar 
I februar husede museet endnu et arrangement for ”de gemte børn”, 
der ved denne lejlighed blev præsenteret for resultatet af museets 
spørgeskema-undersøgelse af gruppen. 
 
Marts - maj 
I forårsmånederne tilbød museet søndagsomvisninger med filmvisning, 
og omvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads på Møllegade. I 
maj deltog museet for første gang i ”JAGTEN”, et landsdækkende 
kulturhistorisk orienteringsløb, det var vel besøgt, og 672 børn og 
voksne susede igennem udstillingen for at redde Slotsholmens skatte. 
 
Sommersæsonen 
Juni, juli og august 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. I 2013 tilbød museet for første gang en ny byvandring, 
der blev udviklet i anledning af markeringen af 70-året.  
 
September - oktober 
Efteråret på museet var præget af travlhed med mange omvisninger, 
der bl.a. var et resultat af museets stærke samarbejde med DIIS 
omkring skolebesøg på museet. På Kulturnatten præsenteredes 
flugtberetninger i en scene af lys og lyd med vandets flimren over 
væggene, bølgeskvulp og dunken fra fiskekutterens motor. En film om 

de danske jøder i Theresienstadt blev vist i museets biograf, og 
publikum kom tæt på såvel de flygtede som de arresterede danske 
jøders oplevelser i perioden 1943-1945.  
 
30. oktober åbnede museet særudstillingen ”HJEM – en særudstilling 
om eftervirkninger af krig og forfølgelse”.  
 
November og december 
Vintermånederne var centreret omkring formidling af den nyåbnede 
udstilling med en række gratis omvisninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gæster ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj. 
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På Kulturnatten 2013 kunne gæsterne opleve tre installationer med flugtberetninger fra 
oktober '43 i en scene af lys og lyd. 

Formidling uden for museet  
Museumsdirektør Janne Laursen holdt foredrag den 7. maj om ”Aktiv 
Indsamling” for Arkivforeningen.  
 
Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt holdt d. 12. juni foredrag 
om Pesach-traditioner for Novozymes i København. Novozymes var 
netop blevet certificeret af Orthodox Union til produktion af en kosher 
linje, og i forbindelse med fejringen af dette havde Novozymes bestilt 
et foredrag på museet om de traditioner, der er knyttet til højtiden 
Pesach.     
  
Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt holdt foredrag d. 10. 
oktober for AOF Østsjælland på St. Heddinge skole. Foredraget havde 
titlen ”Tæt på oktober ’43”. 
 
Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt sad i debatpanel på 
Cinemateket i anledning af en filmvisning den 9. oktober og 
introducerede samme sted en film den 30. oktober.  
 
Museumsformidler, mag. art. Sara Fredfeldt holdt foredrag om den 
jødiske minoritet i Horsens, perspektiveret til Danmarks historie, den 
28. november.  
 
Samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede underviste i 2013 i Regin for 
kunstmuseer for Organisationen Danske Museer (ODM).  
 
Inge Bucka Mejlhede er endvidere inviteret til at deltage i 
Kulturstyrelsen workshops i forbindelse med udviklingen af et nyt 
Fælles-IT, der skal afløse det nuværende online registreringssystem 
Regin. 
 
Museumsdirektør Janne Laursen deltog i ODM’s faglige 
orienteringsmøde den 14. og 15. november med et indlæg om 
”Kulturmøder”. 
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Museumsdirektør Janne Laursen deltog den 16.-19. november i AEJM’s 
årsmøde i München og Hohenems (Association of European Jewish 
Museums). Temaet i 2013 var ”Where we are. Site, Space, Context”. 
Janne Laursen var inviteret til at præsentere Dansk Jødisk Museum i 
forhold til årsmødets tema.  
 
VIP-besøg  
Museets bestyrelsesformand og direktør har taget imod VIP-besøg i 
årets løb og repræsenteret museet i mange forskellige sammenhænge.  
Sammen med Michael Metz Mørch blev der lagt mange kræfter i 
fundraisingen til særudstillingen, der blev belønnet med tillid og store 
donationer.      
 
Hjemmeside 
Også arbejdet med museets hjemmeside har stået i særudstillingens 
tegn. Der er således oprettet en underside, der fungerer som 
udstillingens digitale katalog. På museets hovedside har menupunktet 
SKOLE gennemgået en massiv revidering. Dette er en del af den 
igangværende professionalisering af museets skoletjeneste. 
www.jewmus.dk havde i 2013 43.491 besøg heraf 30.775 unikke besøg 
inklusiv oktober 43 sitet.  
 
Nyhedsbreve 
I 2013 blev der udsendt fem 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. 
 
 

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 
Det er stadig muligt at møde enkelte mennesker, der endnu ikke har 
hørt om Dansk Jødisk Museum, og siden museets åbning har det været 
en strategi at konsolidere kendskabet til museet.  Redaktionel omtale i 
forhold til museets produktion spiller en stor rolle. Men det er også 
vigtigt at blive vist og nævnt i de brede og populære medier, ligesom 

museets Facebook-side og Flickr spiller en voksende rolle for 
udbredelse af kendskabet til museet og dets aktiviteter.   
Presse og medier 
Museet er løbende omtalt i pressen og medier.   
 
Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen fortalte om den polsk 
jødiske specialitet bagels i programmet ”Den Store Bagedyst” på DR1. 
Optagelserne fandt sted den 18. april. 
 
Museet og museumsdirektør Janne Laursen fik en rolle i ”Sofias 
historie i skyggen af Holocaust”, der blev sendt på DK4 2. juli. 
Udsendelsen handlede om Sofia Kuperman, der i forlængelse af 
programmet valgte at donere en elsket chanukkah-stage til museet, 
som hun havde medbragt fra Polen til Danmark.  
 
Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen fortalte om den gule 
jødestjerne i programmet ”Detector” på DR1 med emnet: Myter, samt 
om myten om Christian X og den gule jødestjerne. Optagelserne fandt 
sted den 26. august.  
 
I september var der en artikel om museet i Skånska Dagbladets 
søndagstillæg.  
 
Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt deltog i programmet: ”Ved 
du, hvem du er?” på DR1. Programmet handlede om Nicolas Bro, der 
opsøgte sine rødder og i den forbindelse skulle forbi Mosaisk Nordre 
Begravelsesplads på Nørrebro. Programmet blev sendt den 30. 
november. 
 
Den 31. oktober var Synne Rifbjerg fra Weekendavisen forbi 
særudstillingen. Hun blev modtaget af museumsdirektør Janne 
Laursen, og resultatet blev en fin anmeldelse. I forlængelse af 
anmeldelsen blev museet også nævnt af Michael Müller, der havde 
interviewet Salle Fischermann om hans oplevelser i Theresienstadt. Det 
er planen, at dette interview i 2014 skal videreudvikles til et 

http://www.jewmus.dk/
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radioprogram på P1, hvor også museumsdirektør Janne Laursen skal 
deltage.   
 
Copenhagen Post bragte endvidere en fin omtale af særudstillingen.  
 
Generel markedsføring 
Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og  
engelsk, som løbende bliver omdelt til hoteller og andre relevante 
samarbejdspartnere i København. 
 
Arrangementsprogrammet markedsføres gennem gratis-portalen 
KultuNaut, Kulturklik, egne nyhedsbreve, museets facebookprofil og 
Jødisk Orientering. Dertil kommer egenproducerede flyers og foldere.  
 
Annoncering 
Museet prioriterer at annoncere på en måde, hvor annoncen rækker 
ud over en enkelt dag. Skal den type annonce give noget, skal der flere 
til, og det har museet ikke ressourcer til.  
   
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 – både på print og web: På hotellerne, 
på rejsen, i lufthavnen og i turistinformationen.  
 
Museet havde i 2013 turistrettede annonceaftaler med følgende: 
Minicards, Copenhagen Tourist, Arrival Guides, easycopenhagen.dk og 
Scan Magazine.  
 
Det dansksprogede publikum kunne i 2013 møde annoncer fra Dansk 
Jødisk Museum i: Dagbladet Politiken via Politiken Plus og Dansk 
Handicapårbog. I 2013 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 og i kampagner 
i offentlige transportmidler. Museet er også sikret en 
præsentationsside samt omtale på MIKs webportal Kulturklik. 
  

Museet fortsatte i 2013 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.  
 
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. Dansk Arkitektur Center er en ny væsentlig 
samarbejdspartner på Slotsholmen og har helhjertet engageret sig i 
Slotsholmssamarbejdet. 
 
I 2013 blev der igangsat en undersøgelse af, hvordan samarbejdet på 
Slotsholmen skal udvikle sig videre og organisere sig. Et eksternt firma 
”Kultur og Byg” har stået for denne undersøgelsesfase med 4 
workshops, interviews med institutionernes ledere og afdækning af 
forskellige problemstillinger. Arbejdet er forsat ind i 2014, hvor en 
fremtidsplan forventes besluttet. 
 
Den fælles annoncering fortsatte som i foregående år.  Der blev i 2012 
truffet en principbeslutning om, at den engelske oversættelse af 
Slotsholmen er Castle Island, som fortsat blev forsøgt implementeret 
overfor relevante samarbejdspartnere. Slotsholmssamarbejdet 
indsendte således et samlet høringssvar til Københavns Kommune 
omkring et skiltningsprojekt i indre by.   
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JAGTEN på Slotsholmen 2013. Foto: Golden Days 

 
 
Incoming bureauer 
Museet fortsatte det stærke samarbejde med Best Destination Partner 
og Tumlare, Luxery Beyound AB, der arrangerer ture for 
krydstogtturister. Museet har i 2013 påbegyndt et samarbejde med 
Viking Cruise, der interviewede en af museets frivillige, Tove Udsholt, 
om hendes historie i museets lokaler. Viking cruise planlægger at 
producere en minidokumentar om Tove, der vil blive lanceret til deres 
kunder i foråret 2014. 

 
MUSEETS SKOLETJENESTE  
 
Professionaliseringen af museets skoletjeneste er forsat i 2013. Sara 
Fredfeldt har deltaget i Museums Underviser Uddannelsen, der er 
udbudt af ODM i et samarbejde med Skoletjenesten. Dette har fortsat 
udvidet og styrket museets netværk og medvirket til at opgradere 
arbejdet med formidlingen til børn og unge.  
 

Samarbejdspartnere 
I 2013 intensiveredes samarbejdet mellem Skoletjenesten København 
og Dansk Jødisk Museum. I forlængelse af Skoletjenestens udvidelse til 
et nationalt netværk åbnes der op for yderligere nationalt netværk og 
koordinering. Museet har fortsat haft sine tilbud annonceret på 
skoletjenestens hjemmeside og er med i det trykte katalog.  
 
Museet fortsatte sit samarbejde med DIIS i 2013. I hele 2013 har 
museet tilbudt undervisningsforløb, der er betales af DIIS, og dermed 
er gratis for skolerne. I 2013 har dette resulteret i 15 besøg. Museet 
værdsætter dette samarbejde meget, da det giver mulighed for at nå 
en række skoler, der ellers ikke har økonomi til at benytte museets 
længere undervisningsforløb. DIIS har i et samarbejde med museet i 
2013 udviklet en række undervisningsmaterialer på baggrund af 
museets samling.  
 
I 2013 har museet startet et samarbejde med Lær-IT, der huser 
Skoletube. Dette samarbejde resulterede i et undervisningsmateriale, 
der omhandlede flugten i oktober ’43. Dette samarbejde dannede 
grundlag for museets arbejde på Flickr og en særlig skolemappe på 
sitet, der tilbyder billeder fra museets samling, som elever kan arbejde 
med i de produkter, som Skoletube tilbyder. Det er museets intention 
at fortsætte dette samarbejde og videreudvikle på tilbud, der kan 
samarbejde med Skoletubes moduler.  
 
Nye tilbud og tiltag 
I 2013 har museets skoletjenestes arbejde i høj grad handlet om 
særudstillingen HJEM og udviklingen af tilbud til denne udstilling. Det 
har resulteret i museets første tilbud, der er målrettet indskolingen. 
Museet planlægger at trække på erfaringerne fra dette tilbud til 
videreudviklingen af tilbud i den permanente udstilling. Udover 
tilbuddet i indskolingen har museet udviklet yderligere to tilbud til 
udstillingen. I disse tilbud har museet igen fokuseret på variation og 
dialog for et tilsvarende tilbud til elever og lærere.  
I forlængelse af udvidelsen af tilbud har museet prioriteret at 
omstrukturere skoleafsnittet på hjemmesiden for at opnå en større 
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overskuelighed. Museet har også fået tilgængeliggjort tre nyudviklede 
undervisningsmaterialer, der tager udgangspunkt i museets egne kilder 
fra samlingen.  
 
Efteruddannelse af undervisere 
Museumsformidler Sara Fredfeldt har i 2013 taget efteruddannelsen 
Museums Underviser Uddannelsen. Derudover har museet i 2013 fået 
to nye undervisere. De har ligesom museets undervisere i 2012 været 
på kursus i dialogbaseret undervisning for at sikre kvaliteten i museets 
tilbud til skolerne.   
 
Antal undervisningsforløb og omvisninger 
Museet har i 2013 haft besøg af 35 klasser fra folkeskolen, 17 klasser 
fra gymnasier og 16 klasser fra de højere læreanstalter. Hertil kommer   
47 bookede omvisningsbesøg i og udenfor museet samt 45 
arrangementer, som museet selv har tilbudt. 70-årsmarkeringen af 
jødeaktionen i oktober 1943 i oktober måned viste, at man ramte en 
maksimal grænse for hvad korpset kunne håndtere med hele 26 
arrangementer og gruppebesøg, der grundet efterårsferien var fordelt 
over 3 uger. 
 
Det giver et snit på 2,2 arrangementer/gruppebesøg om ugen. Museet 
søger fortsat at øge dette tal. 
 
 
 
 

 
Undervisningsforløb i særudstillingen HJEM 
 
 
 
 

BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 

 
Besøgstal 
Museet har oplevet en stor besøgsfremgang i 2013 der skyldes, at flere 
turister har besøgt København, at der hen over sommeren var 
udendørscafe, og at museet åbnede særudstillingen ”HJEM” den 30. 
oktober.  Fra 1. november har museet derfor øget antal af 
åbningstimer.   
 
Besøg i særudstillingen      1.607 
Besøg i permanentudstilling    21.713 
Besøg på omvisninger       2.984 
Samlet besøg     26.304  
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Omvisninger i museets særudstillinger figurerer under besøg på 
omvisninger.  
 
Museets hjemmeside havde i 2013 37.292 besøg og 26.605 unikke 
besøgende.  
 
Entré  
Museets entreindtægt blev 680.729,99 kr. mod budgetteret 653.333 kr. 
i 2013. Hertil kommer indtægter på omvisninger, byvandringer og 
foredragsvirksomhed med en omsætning på 105.390 kr. mod 
budgetteret 94.000 kr. Museet har et stigende antal besøgende på 
Copenhagen Card.  
 
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.  
 
Museumsbutikken 
Erfaringen med museumsbutikken er, at ting sælger bedre end bøger. 
Ikke desto mindre er det en vigtig formidlingsmæssig funktion ved 
museumsbutikken, at nyere relevant litteratur indgår i sortimentet. 
  
Museet har derudover valgt at fortsætte produktionen af merchandise 
omkring museets orange mitzvah-logo. Der er således i 2013 
færdiggjort produktion af notesbøger og kuglepenne med dette logo. 
Butikken har i 2013 fortsat solgt godt af glasrabbinere, der efterhånden 
er blevet en klassiker med stor succes. Maj Winter Christensens tekrus 
og kiddush-bægere i keramik med museets logo sælger også godt især 
til turister. 
 
Museumsbutikken omsatte for 256.303 kr. mod budgetteret 259.600 
kr.  
 
 
 

 
Kopper af keramik med museets logo. Særligt fremstillet til museumsbutikken af Maj 

Winther Christensen Design.  

 

 
BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER  
 
Vedligeholdelse 
Der arbejdes løbende med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i 
Galejhuset. De udvendige og indvendige lyslinjer er nu forsynet med 
LED-lys. Turen er nu kommet til lyset i montrerne, hvor den 
eksisterende belysning skal erstattes. 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, og det blev implementeret i 2013, hvor de eksisterende 
halogenlys blev udskiftet med LED-lys. I samme omgang fik museet 
også skiftet en række spots i selve udstillingsrummet; det var dog ikke 
muligt at udskifte dem alle. Den endelige færdiggørelse afventes 
stadig. Arkitekt Jørgen Hempel er fortsat museets tovholder for disse 
vedligeholdelsesopgaver. 
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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 kontor har museet været 
glad for at kunne bruge, men det blev sagt op ultimo 2013. Museet 
arbejder stadig på en samlet løsning for museets administration, 
skoletjeneste m.m. og yderligere magasinplads.  
 
Magasin 
Museet leder fortsat efter yderligere magasinplads og har i 2013 
besøgt fællesmagasinet i Uggeløse. Museet har dog erfaret, at det er 
uhensigtsmæssigt med et magasin placeret i en dal med henblik på 
fare for oversvømmelse. I 2014 vil museet derfor gå i dialog med 
Østsjællandske Museer, der skulle råde over yderligere magasinplads.   
 
 
Inventar og materiel 
I forbindelse med særudstillingen ”HJEM” har museet anskaffet 
handikaplift og AV-udstyr til særudstillingen, spots og anden belysning 
samt hele den fysiske ramme for særudstillingen. Museet har et 
lovpligtigt serviceabonnement på handikapliften frem til 1. januar 
2015.   
 
Fremtiden for disse anskaffelser skal drøftes med Det Kongelige 
Bibliotek i 2014.  
 

 
Sommer på museets forplads ved Bibliotekshaven.  

 
 
MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 
 
Museets bestyrelse bestod i 2013 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). 
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Fhv. overborgmester Lars Engberg 
(udpeget af Københavns Kommune). 
 
Ambassadør Michael Metz Mørch 
(udpeget af Visit Denmark). 
 
Merete Christensen 
(udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie). 
 
Kommitterede medlemmer: 
Steen Langebæk 
Museumsdirektør Frank Birkebæk  
 
Bestyrelsen har i 2013 afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
 
Forsikringer 
Museet var i 2013 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring 
og har i 2013 haft en anmeldt stormskade. 
 
 
 

MUSEETS PERSONALE  
 
Fast personale  
I 2013 bestod det fuldtidsansatte personale af følgende medarbejdere: 
  
Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen  
Museumsformidler, mag. art. Sara Fredfeldt 
Samlingsansvarlig, mag. art. Inge Bucka Mejlhede (Åremålsansættelse) 
Cand. mag. Pia Andersen Høg indtil 1. juni 2013 
Museumsassistent Dorrit Raiter 
Regnskabskonsulent Benny Kusk  
 
Udstillingsmedarbejdere 
Udstillingsleder Janne Laursen 
Byggeleder: Jørgen Hempel 

Udstillingsarkitekt: Anne Schnettler 
Entreprenør: Tømrerfirma Gert Fogt A/S 
Næstved Bevarings Center 
Ole Akhøj 
Nanna Arnfred 
Stig Kjeldsen, Open Gate 
Virginia Laursen 
Søren Mikkelsen 
Frank Motzkus 
Robert Pedersen AV 
Torben Sørensen, RAW 
Anette Berg Walbech Tordrup 
Sara Fredfeldt 
Inge Bucka Mejlhede 
 
Konsulenter: 
Cecilie Stockholm Banke, DIIS 
Eva-Maria Jansson, KB 
Hanne Trautner-Kromann 
 
 
Timelønnet personale 
Museets studentermedarbejdere varetog i 2013 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 
året, efterhånden som de tidligere færdiggør studierne eller får andet 
arbejde.  
 
Museets studentermedhjælpere i 2013 var:  
Stud.mag. Shuli Nordbek Azoulay 
Stud. mag. Cecilie Bjerre 
Stud. mag. Signe Bergman Larsen 
Stud. mag. Anette Berg Walbech Tordrup 
Stud. mag. Anne Fabricius 
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Stud. mag. Astrid Uldall-Hansen 
Stud. mag. Ivalu Kristine Lidsmoes 
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  
Stud. mag. Anna Carolina Nielsen 
Stud. mag. Bo Felipe Pedersen 
Stud. mag. Casper Linblad Andresen 
Stud. scient. cons. Cecilie Odderskov 
Stud. mag. Frederikke Preskou 
Stud. mag. Jeanette Linkhorst 
Stud. mag. Ander Kieler 
Stud. mag. Mads Emil Løkke Kristensen 
Stud. mag. Nore Luna Rasmusen 
Stud. mag. Stefanie Grunow 
 
 
Frivillige i 2013 
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 2013 var: 
Alice Fingeret 
Kate Krivaa 
Jørgen Sandholm Poulsen 
Elisabeth Fuchs 
Ulla Rudaizky 
Margit Vainer 
Hanna Skop 
Magda Goldschmidt 
Dina Donde 
Yvonne Katz 

Lis Ekner 
Sofia Petring 
Tove Udsholt 
Merete Lexner 
Mona Rosenbaum 
Mirjam Bograd 
Lone Kristensen 
 
Alice Fingeret havde 10 års jubilæum som frivillig på museet den 1. 
september. 
 
Omvisere og fortællere                   
Igen i 2013 benyttede vi en række fagpersoner og specialister i 
omviserkorpset. Disse er forfatter Erik Henriques Bing, cand. mag. 
Merete Christensen, Salle Fischermann, Tove Udsholt. 
 
Personalearrangementer 
Folketingets direktør Carsten U. Larsen viste museets personale rundt 
på Christianborg den 28. januar.  
Herudover afholdt museet det årlige Chanukkah-arrangement den 9. 
december for alle museets medarbejdere og nære 
samarbejdspartnere.  
 
Efteruddannelse 
Museets faste personale har i 2013 deltaget i en række 
efteruddannelseskurser.  
 
Sara Fredfeldt og Pia Andersen Høg deltog i kurset ”The Learning 
Museum” fordelt over tre undervisningsgange med afslutning den 8. 
februar 2013. 
Sara Fredfeldt tog Museums Underviser Uddannelsen over foråret 
2013, fordelt over 4 undervisningsgange af hver to dage.  
Inge Bucka Mejlhede deltog d. 13. maj i et dagskursus i 
genstandshåndtering. 
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Billedpræsentation i billetteringen til museets frontpersonale af ansatte på 
 museet i 2013.  
 

 

 
 
MUSEETS ØKONOMI 
 
Museet har i 2013 modtaget 2.296.000 kr. i driftstilskud fra 
Københavns Kommune samt 1.000.000 kr. i statstilskud fra 
Kulturstyrelsen. Museet har i 2013 på ny ansøgt Københavns Kommune 
om forlængelse af det yderligere driftstilskud på 1 mio. kr. i, hvilket 
Københavns Kommune godkendte for en 4årig periode fra 1. januar 
2014.  Museets entreindtægt var 680.597 kr., og museumsbutikkens 
omsætning var på 256.303 kr. med et overskud på 119.696 kr.  Museet 
har i 2013 arbejdet med fundraisingen til særudstillingen, et arbejder 
der fortsatte i 2014.  
  
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.  
 
 
 
 
 
 
 


