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Dansk Jødisk Museum i 2015 

Indledning  

Terroren kom til Danmark i februar 2015.  Det har også fået betydning 
for museet, museets sikkerhedssituation og sikkerhedsarbejdet 
omkring museet. Museets sikkerhed er vigtigere end nogen sinde. 

Museet har skullet varetage usædvanlige driftsopgaver, der har taget 
tiden fra andre museumsopgaver. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor 
også bevilget museet mere tid til 1-års opfølgningsmødet på 
handleplanen efter kvalitetsvurderingen i 2014. 

Museet arbejder fortrøstningsfuldt videre med arbejdsplaner og 
udvikling af museet i en ny virkelighed. 

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. 

Samarbejdet med de jødiske museer i Europa gennem foreningen 
Association of European Jewish Museums udvikler sig støt, og Dansk 
Jødisk Museum er valgt som vært for foreningens årsmøde i 2016. 

I 2015 blev museets særudstilling ”HJEM – en særudstilling om 
eftervirkninger af krig og forfølgelse” forlænget til og med december 
2016. Udstillingen i Galejsalen var en del af markeringen for 70-året for 
Danmarks befrielse i maj 2015. Der er interesse for at låne 
særudstillingen både nationalt og internationalt. 

 

Museet har besøgsmæssigt oplevet en nedgang i besøgstallet i årets 
første måneder efter Charlie Hebdo i Paris og terroren i København. 

Antal besøgende i 2015 var takket være et godt sommerbesøg på 
34.807, om end særudstillingen kun var åben for omvisninger efter 1. 
oktober. 

I begyndelsen af oktober lancerede museet det første trin i museets 

projekt: ”Integration. Jøder i Dansk Erhvervsliv” med et site på museets 

hjemmeside ”Klik & Find”, der bl.a. viser, hvor der har boet jøder i 

Danmark og med hvilken beskæftigelse. Sitet er brugerinddragende. 

Over 400 lokalarkiver og de ca. 100 statsanerkendte museer er inviteret 

til at deltage og har allerede ydet en række bidrag. 

Årsmødet i Association of European Jewish Museums foregik i 

Jerusalem, hvor museet præsenterede København, museet og Det 

Kongelige Bibliotek, der er ramme om årsmødet i 2016. 
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Arbejdsgrundlag 

Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt, landsdækkende, 

kulturhistorisk museum og en selvejende institution. 

 

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 

 Museernes fælles registreringssystem Regin 

 Slotsholmssamarbejdet/Københavns Kulturkvarter 

 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). 

 Museumsdirektøren er medlem af den danske delegation i 
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 
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Samlingsarbejdet  

Accession og givere 

Den samlede accession til museets samling i 2015 er på 121 objekter, 

herunder 24 genstande, 14 fotos, 72 arkivindhold samt 3 kunstværker. 

Objekterne er doneret af 24 forskellige givere, hvoraf 11 er nye givere, 

mens de resterende 13 tidligere har doneret til museet. 

 

Samlesager 

Museet har i 2015 indsamlet materialer til museets undersøgelsessager 

samt modtaget materiale, der belyser andre dele af museets 

ansvarsområde. I år har museet bl.a. modtaget en stor donation af 

lejlighedssange fra en privat giver sammen med en række genstande, 

der er med til at belyse foreningslivet i det 20. århundrede. I 2015 har 

museet oprettet en ny sag til belysningen af terrorangrebet i februar. 

 

Undersøgelsessager 

Til museets undersøgelsessager er der igen i år modtaget en række 

materialer med relation til danske jøders oplevelser under 2. 

Verdenskrig. Desuden er der indsamlet materiale til museets 

kommende forsknings- og indsamlingsprojekt om ”Integration. Jøder i 

dansk erhvervsliv”, eksempelvis har museet modtaget et forstudie til en 

buste af Herbert Pundik samt en lang række medaljer, der belyser hans 

arbejde med bl.a. ytringsfrihed.  

Grundet et dødsfald i gruppen af frivillige, der indsamler interviews 

blandt de polske jøder flygtet til Danmark i årene 1969-1972, har 

indsamlingen i 2015 været begrænset. Med supplering af et nyt medlem 

i slutningen af året var gruppen, der tæller Sofia Petring, Henia Vrazda 

og nu også Wieslaw Szylit, fortsat i gang. Prioriteringen vil fortsat være 

den ældste generation blandt dem, der kom fra Polen til Danmark 1969-

70. Denne gruppe nåede at opleve Holocaust som barn eller ung, og de 

vil fortsat blive prioriteret, fordi indsamlingen af deres vidnesbyrd 

haster. 

 

Forstudie til en buste af Herbert Pundik, formgivet af Jørgen Haugen Sørensen. 

 

Registrering 

Ud over den løbende accession er der i 2015 fortsat blevet arbejdet med 

de materialer, der ligger til sortering fra Det Kongelige Bibliotek. 

Materialet sorteres efter relevans. Uønskede effekter returneres jf. 

overdragelses- og fordelingsaftalen fra 2011 til Judaistisk Samling på Det 

Kongelige Bibliotek med fuld dispositionsret.  

Museet har fortsat den største del af museets samling publiceret på de 

offentlige centralregistre www.kulturarv.dk/mussam og 

www.kulturarv.dk/kid – uanset om der stadig indsamles til sagerne, 

eller om sagerne er afsluttet. 

http://www.kulturarv.dk/mussam
http://www.kulturarv.dk/kid
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Brug af samlingen og forskningsmediering  

I 2015 har der været mange forskellige forespørgsler vedrørende brug 

af samlingen, herunder netop 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 bistået med råd og vejledning til 

udlån fra samlingen samt ekspederet fotosager og arkivhenvendelser. I 

starten på året var henvendelserne primært relateret til markeringen af 

70-året for Befrielsen. 

Følgende forskere, studerende m.m. har i 2015 opsøgt museets arkiv og 

forsket i forskellige dele af samlingen: Søren Aagaard Rasmussen, 

Naomi Keren, Merethe Aagaard Jensen, Inge Bucka Mejlhede, Dr. Sylvia 

Lott, Margaretha Peterson og Hans Trier. 

Grundet en række udenlandske henvendelser har museet valgt at 

oversætte adgangserklæringen til samlingen til engelsk. 

 

Udlån 

Museet forlængede allerede i 2013 udlånet af samlingsobjekter til 

Immigrantmuseets permanente udstilling frem til udgangen af 2015. 

Dette lån blev endnu engang forlænget to år frem. Objekterne belyser 

den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 

20. århundrede. 

Derudover har museet udlånt til Deutsches Historisches Museum i 

Berlin, et udlån der blev forlænget til slutningen af 2015. Det 

Nationalhistoriske Museum i Hillerød har også lånt en række genstande 

fra april til oktober. Sidst men ikke mindst har museet arbejdet på at 

forberede udlån til House of European History i Bruxelles. Samtlige lån 

gælder samlingsobjekter, der er blevet indsamlet i forbindelse med 

museets indsamlingsprojekt om danske jøders krigsoplevelser 1943-

1945. 

 

Bevaringsarbejde 

I starten af 2014 er omrokeringen i museets magasiner og arkiver blevet 

afsluttet. Et resultat af arbejdet er blandt andet, at arkivalier nu står i 

nummerrækkefølge. Derfor har det været nemt at organisere arbejdet 

med digitaliseringen af museets arkivalier, der blev påbegyndt i 2014 

med henblik på at dele arkivalier og interviews vedrørende danske 

jøders krigsoplevelser under 2. Verdenskrig med United States 

Holocaust Memorial Museum, Washington. Kopi af museets interviews 

blev allerede overleveret til museet i Washington i sommeren 2014 

under museumsinspektør Ellen Hegens besøg her på museet. 

Digitaliserings- og samarbejdsprojektet blev afsluttet i 2015. 

I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering er der desuden 

indført nye procedurer vedrørende klimakontrol og monitering af 

samlingen. Der er foretaget forebyggende foranstaltninger i forhold til 

evt. vandskade og tyveri, og der er sket bevaringsmæssigt forbedrende 

justeringer i særudstillingen. 

 

Museets forskning og undersøgelser 

Jøder i dansk erhvervsliv 
Museets igangværende forskningsprojekt handler om integration og 

jøder i dansk erhvervsliv.  

Museet har i 2015 indledt projektet med et nyt undersite på museets 

hjemmeside: ”Klik & Find”, der med eksempler fortæller om jøders 

beskæftigelse i hele Danmark. Der har boet jøder i de fleste danske byer, 

også de der ikke havde en jødisk menighed. Det er museets vision, at 

dette projekt skal aktivere jødisk lokalhistorie i Danmark og give bl.a. 

skoler mulighed for at arbejde med lokale eksempler på indvandrere til 

Danmark med anden religion end kristendommen. Klik & Find giver 

http://www.kulturarv.dk/mussam
http://www.kulturarv.dk/kid
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mulighed for brugerinddragelse, og for museet er Klik & Find en 

forberedende materialeafdækning til museets projekt om jøder i dansk 

erhvervsliv. Sitet blev lanceret i oktober 2015. 

I materialeafdækningen arbejdes der også med problemformuleringer 

til et egentligt forskningsprojekt. Her skal museet afklare relevante 

samarbejdspartnere. 

 

Træmodel af trillebør fra R.L. Plisskin, papæskefabrik. Har tilhørt Leopold 

Plisskin, der stiftede fabrikken. 

 

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 center for den 

vidensudvikling, der sker inden for museets arbejdsområde. Museets 

direktør har publiceret i Danske Museer og Jødisk orientering. 

 

Forespørgsler 

Det har været samlingsbesøg, bestillinger på kopier af 

samlingsmaterialer, ønsker om lån fra samlingen og lån af museets film 

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. 

 

Formidling 

Museets særudstilling i 2015 

Museets formidling har i 2015 haft fokus på arrangementer i 

særudstillingen HJEM og på at udbrede kendskabet til udstillingen i den 

brede offentlighed. Ca. 10.000 personer besøgte særudstillingen i 2015. 

Museet tilbyder undervisningsforløb, der er særligt udviklet til 

særudstillingen, og der er gjort en særlig PR-indsats over for folkeskoler 

og ungdomsuddannelser. Især indsatsen i slutningen af 2014 gav 

travlhed i første halvdel af 2015. 

1. oktober 2015 lukkede særudstillingen for offentligheden. De 

resterende måneder af året blev udstillingen åbnet i forbindelse med 

omvisninger, undervisningsforløb, VIP-besøg og andre særlige tiltag. 

Udstillingen ventes at stå indtil udgangen af 2016 med åbent for 

offentligheden i sommermånederne. 
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Museets særudstilling ”HJEM”. 

Arrangementer 

Museets arrangementsprogram i 2015 kombinerede omvisninger i 

museets faste udstilling og særudstillingen HJEM med en vifte af 

arrangementer programlagt i samarbejde med eksterne 

foredragsholdere og samarbejdspartnere. 

Dertil kom de altid populære byvandringer og omvisninger på de jødiske 

begravelsespladser i København, som afholdtes i sommerperioden. 

Herunder et uddrag af de mange afholdte arrangementer: 

27. januar: Museet markerede Auschwitz-dagen med en gratis 

omvisning og gratis entré.  Museet viste dokumentarfilmen ”Hvide 

busser og sorte magter” om vicegeneralsekretær for svensk Røde Kors, 

Folke Bernadotte, der blev frontfigur for redningsaktionen af 

skandinaviske jøder fra kz-lejre. Derudover holdt museet guidede ture i 

særudstillingen HJEM med særligt fokus på Danmarks befrielse. 

5. februar – 27. marts: Museet samarbejdede med Folketeateret og 

tilbød gæsterne særlige aftner i jødisk tegn med omvisning på museet, 

forestillingen ”Inden for murene” på Folketeateret og en udsøgt middag 

på Søren K på Det Kongelige Bibliotek. 

22. april: Tidligere chefredaktør på Politiken, Herbert Pundik, trak fulde 

huse med sin personlige beretning om oplevelserne som flygtning i 

Sverige under 2. Verdenskrig. 

3. maj: Arrangement i anledning af 70-årsdagen for Danmarks befrielse 

med fortælling af Birgit Fischermann, blomster fra Bering Blomster og 

gratis adgang. 475 gæster besøgte museet på den strålende 

solskinsdag.   

23. maj: Museet deltog i ”JAGTEN” - et kulturhistorisk familieløb for 

børn og voksne iværksat af Golden Days, der sædvanen tro var meget 

velbesøgt. 

7. juni: Museet bidrog til Jødisk Kulturfestival 2015 med halv pris på 

billetter på indgangen til særudstillingen HJEM i hele festivalperioden 

og byvandring i det jødiske København. 

9. oktober: På Kulturnatten var emnet ”jødisk mystik”, der blev 

formidlet gennem museets interaktive skærme og stemningsmættet 

lyssætning. I alt 1582 personer lagde vejen forbi denne aften, som 

traditionelt er museets absolut mest besøgte. 

 

Formidling uden for museet 

7. maj: Museumsdirektør Janne Laursen og samlingsinspektør Sara 

Fredfeldt holdt foredrag om museets interaktive lokalhistoriske kort Klik 

& Find for Selskabet for Dansk Jødisk Historie. 

7. juni-10. juni: Museumsdirektør Janne Laursen deltog som medlem af 

den danske delegation i IHRA i konference i Budapest, Ungarn. 
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19. oktober: Museumsdirektør Janne Laursen holdt foredraget ”How to 

Remember? Holocaust in a Righteous Country” ved den internationale 

konference ”Holocaust in the Nordic Countries – Research, Education, 

Remembrance”, arrangeret af DIIS (Danish Institute for International 

Studies). 

11. november: Samlingsinspektør Signe Bergman Larsen holdt et 

foredrag om jødisk genealogisk forskning for Slægtshistorisk Forening 

for Storkøbenhavn. 

14-17. november: Museumsdirektør Janne Laursen deltog i AEJM’s 

årsmøde (Association of European Jewish Museums), der blev afholdt 

af Israel Museum i Jerusalem. Janne Laursen var på talerstolen for at 

præsentere rammerne om konferencen i 2016, hvor Dansk Jødisk 

Museum er vært. 

 

VIP-besøg  

Museets bestyrelsesformand og direktør har i årets løb taget imod VIP-

besøg fra ind- og udland og dertil repræsenteret museet i officielle 

sammenhænge.  

6. maj: Arrangement i klubben for gruppen af ”Gemte Børn” med 

omvisning i HJEM, fotografering og et lettere traktement. 

20. juni: Filantropen og forretningsmanden Sigmund Rolat besøgte 

museet og blev vist rundt af museumsdirektør Janne Laursen. Sigmund 

Rolat bor i USA, men stammer fra Polen. Han overlevede mirakuløst 

Holocaust og er i dag en væsentlig sponsor for POLIN Museum i 

Warszawa.    

19. oktober: Museumsdirektør Janne Laursen tog mod besøgende fra 

konferencen ”Holocaust in the Nordic Countries – Research, Education, 

Remembrance”, arrangeret af DIIS, og der blev afholdt to omvisninger i 

særudstillingen HJEM.  

Hjemmeside  

Museets hjemmeside (www.jewmus.dk) har på forsiden haft 

bannerreklamer for museets særudstilling HJEM og for det interaktive 

kort Klik & Find, som blev lanceret i efteråret 2015. Hjemmesiden havde 

ca. 35.000 besøg af 25.600 unikke brugere. 

 

www.jewmus.dk/klik-og-find blev lanceret i efteråret 2015 

 

Nyhedsbreve 

I 2015 blev der udsendt 11 nyhedsbreve med information om 

arrangementer, nyt fra samlingsarbejdet, skoletjenesten, 

museumsbutikken og meget andet. Der er ca. 1.400 tilmeldte 

modtagere af museets nyhedsbrev. 

http://www.jewmus.dk/
http://www.jewmus.dk/
http://www.jewmus.dk/klik-og-find
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Presse, PR og markedsføring  

Presse og medier 

Museet blev, i lighed med jødiske institutioner og organisationer, nævnt 

i forbindelse med mediernes rapportering om terrorangrebet i 

København i februar 2015 og dets følgevirkninger.  

Copenhagen Post, som har expats i Danmark som målgruppe, bragte i 

anledning af Auschwitz-dagen i januar en artikel om museet og 

særudstillingen HJEM. Kristeligt Dagblad bragte ligeledes en notits om 

særudstillingen HJEM. 

Museumsdirektør Janne Laursen og museumsformidler Shuli Nordbek 

Azoulay viste rundt på museet i en TV-udsendelse vist på Kanal 

Hovedstaden første gang 10. februar. 

I april fik museets markering af befrielsesjubilæet dækning i flere 

lokalaviser i det københavnske område, og i maj blev museet nævnt i 

forbindelse med dækning af Slotsholmsamarbejdets fælles tiltag 

”Jagten” på den populære portal for børnefamilier, Børn i Byen. 

I juli bragte China Art Gazette, en af de største kinesiske kulturaviser, en 

artikel om Dansk Jødisk Museum, hvor museet blev sammenlignet med 

Jüdische Museum i Berlin.   

Religionsrapport på DR P1 bragte den 1. september udsendelsen ”Gud 

på museum”, hvor museumsdirektør Janne Laursen deltog. 

Udsendelsen belyste, hvordan museer beskæftiger sig med religionens 

betydning for samfund og individ.  

Egne artikelbidrag  

”Samlinger på kulturhistoriske museer og arkiver”, Museumsdirektør 

Janne Laursen, Danske Museer, december 2015  

Janne Laursen: Jødisk orientering 

Generel markedsføring  

Museet har et beskedent markedsføringsbudget, som i 2015 benyttes 

til annoncering gennem tryksager og digital markedsføring gennem 

Københavns Turistinformation, i udvalgte bykort, medier og tryksager 

samt til jævnlig annoncering på Facebook.  

Museet er medlem af Copenhagen Card-samarbejdet under Wonderful 

Copenhagen. Museet var i 2015 også medlem af MIK – Museer i 

København og Omegn og det fælles markedsføringssamarbejde 

herunder. 

Museets informationsbrochure er trykt på dansk og engelsk. 

Særudstillingen HJEM blev markedsført i en særskilt 

informationsbrochure, ligeledes på dansk og engelsk. Begge brochurer 

omdeltes til hoteller og andre relevante samarbejdspartnere, herunder 

gennem Københavns Turistinformation. 

Museet fortsatte i 2015 sit engagement i Slotsholmssamarbejdet. 

Slotsholmssamarbejdet har et bredt fundament med deltagelse af De 

Kongelige Stalde, Det Kongelige Bibliotek – Den Sorte Diamant, 

Ruinerne under Christiansborg Slot, Glyptoteket, Kunstforeningen Gl. 

Strand, Teatermuseet i Hofteatret, Thorvaldsens Museum, Tivoli, 

Tøjhusmuseet, Rigsarkivet, Nationalmuseet og Dansk Arkitektur Center. 

Museet fortsatte i 2015 samarbejdet med incoming bureauer, der 

arrangerer ture for krydstogtturister. Det sker med henblik på at 

markedsføre museet over for de mange krydstogtsgæster, der besøger 

København.  Der samarbejdes ligeledes med Turistførerforeningen, 

der i sommersæsonen besøger museet sammen med de udenlandske 

krydstogtturister. 
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Museets Skoletjeneste  
Museet har i 2015 haft besøg af 63 klasser fra folkeskolen, 22 klasser fra 

ungdomsuddannelser og 9 klasser fra de højere læreanstalter. 

Museets arbejde med tilbud til undervisningssektoren er forsat i 2015, 

og museet samarbejder med netværket Skoletjenesten under 

Københavns Kommune om synliggørelse af museets 

undervisningstilbud og videreuddannelse. Museet indgår i flere 

samarbejder, som giver mulighed for at komme ud til en række skoler, 

der ellers ikke har økonomi til at benytte museets undervisningsforløb. 

Alle skoleelever og elever på ungdomsuddannelser har gratis adgang til 

museet i åbningstiden sammen med en lærer eller underviser. 

Museet fortsatte herunder sit samarbejde med DIIS – hvor museets 

Oktober ’43-forløb er inkluderet i de undervisningspakker, som DIIS 

tilbyder folkeskoler omkring Auschwitzdagen. 

I 2015 fortsatte museet også undervisningstilbuddet ”Frihed til hvad?” i 

samarbejde med ”Kilden” Folkekirkens skolekirketjeneste i Høje 

Taastrup og Ishøj kommuner, hvor igennem lokale folkeskoler blev 

tilbudt gratis undervisningstilbud på museet. Dette resulterede i besøg 

af 9 klasser med godt 200 elever. 

Besøgstal og museumsbutik 

Besøgstal 

Museet har i 2015 oplevet et flot besøgstal, som har holdt det høje 

niveau i forhold til 2014, hvor museet satte publikumsrekord.  

Det høje besøgstal kan hovedsageligt tilskrives, at museet nyder godt af 

et stigende antal turister i København, og at museets særudstilling blev 

forlænget fra 1. november 2014 til og med 30. september 2015.  

Besøg i særudstillingen inkl. omvisninger        9.093 

Besøg i permanentudstilling inkl. omvisninger       25.826 

Besøg på omvisninger                 4.072 

Samlet besøg                34.919 

 

Entré  

Museets entreindtægt blev 867.421,80 kr. mod budgetteret 963.694 kr. 

Hertil kommer indtægter på omvisninger, byvandringer og 

foredragsvirksomhed med en omsætning på 126.762,28 kr. mod 

budgetteret 77.500 kr.  

 

Museumsbutikken 

Museumsbutikken sælger bl.a. souvenirs, dvd’er og bøger. I 2015 

omsatte butikken for 185.882,88 kr. mod budgetteret 220.000 kr. 

 

Dreidler i museumsbutikken. 
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Bygninger og udendørsarealer  

Vedligeholdelse 

Der arbejdes løbende med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i 

Galejhuset. Hertil kommer renoveringen af den permanente udstilling, 

hvor der også inkluderes vedligeholdelses opgaver. Arkitekt Jørgen 

Hempel er fortsat museets tovholder for disse vedligeholdelsesopgaver. 

 

Kontorer 

Museets bestyrelsesformand og direktør har fortsat arbejdet med 

mulige løsninger på museets behov for yderligere plads til 

administration, samlingsarbejde, magasin, undervisning m.m. 

 

Magasin 

Museet leder fortsat efter yderligere magasinplads og afventer respons 

på henvendelser. 

 

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. 

Museets organisation og 
administration 

Museets bestyrelse 

Museets bestyrelse bestod i 2015 af: 

 Bestyrelsesformand Ivar Samrén (udpeget af Dansk Industri). 

 Næstformand advokat Finn Schwarz (udpeget af Det Jødiske 

Samfund i Danmark). 

 Professor, dr. phil. Hanne Trautner-Kromann (udpeget af Lunds 

Universitet). 

 Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (Kulturborgmesteren i 

Københavns Kommune er født medlem af Museets bestyrelse). 

 Lars Weiss (udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns 

Kommune). 

 Generalsekretær Michael Metz Mørch (udpeget af Visit 

Denmark). 

 Merete Christensen (udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk 

Historie). 

Kommitterede medlemmer: 

 Steen Langebæk 

 Museumsdirektør Frank Birkebæk  

 Michael Feder 

Bestyrelsen har i 2015 afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen vedtog i 2015, at fra 1. januar 2016 bliver Frank Birkebæk 

ny bestyrelsesformand for museet, udpeget af Dansk Industri, Michael 

Feder medlem af bestyrelsen, udpeget af Visit Denmark. Ivar Samrén og 

Michael Metz Mørch bliver kommitterede medlemmer af bestyrelsen. 
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Janne Laursen, Ivar Samrén og Frank Birkebæk. 

Forsikringer 

Museet var i 2015 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring. 

Museets personale 

Fast personale  

I 2015 bestod det fuldtidsansatte personale af følgende medarbejdere: 

 Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen  

 Museumsformidler, cand.mag. Shuli Nordbek Azoulay indtil 1/8 

 Museumsinspektør, cand.mag. Christian Yssing fra 1/11 

Kommunikation og formidling. 

 Samlingsinspektør, mag. art. Sara Fredfeldt. På barsel fra 9/10. 

 Samlingsinspektør, cand.mag. Signe Bergman Larsen, 

barselsvikar. 

 Museumsassistent Mads Emil Kristensen, midlertidigt ansat. 

 Regnskabskonsulent Benny Kusk 

Timelønnet personale 

Museets studentermedarbejdere varetog i 2015 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. 16 studentermedhjælpere arbejdede på museet i 2015.  

Frivillige i 2015 

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.  14 

frivillige arbejdede på museet i 2015. 

Personalearrangementer  

Museet afholdte det årlige traditionsrige Chanukkah-arrangement den 

8. december for alle museets medarbejdere og nære 

samarbejdspartnere. 

Kurser og efteruddannelse 

Janne Laursen deltog i Plenary Session i International Holocaust 

Remembrance Alliance i Budapest 8.-10. maj 2015. 

Janne Laursen og Ivar Samrén deltog i årsmødet i Association of 

European Jewish Museums den 21.-24. november 2015. Mødet blev 

holdt på Israel Museum i Jerusalem. 
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Museets økonomi 
Museet har i 2015 modtaget 2.496.800 kr. i driftstilskud fra Københavns 

Kommune samt 991.946 kr. i statstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Museet modtog 666.823 kr. i ikke-offentlige tilskud og havde 1.173.317 

kr. i indtægter. Museet har i 2013 på ny ansøgt Københavns Kommune 

om forlængelse af det yderligere driftstilskud på 1 mio. kr., hvilket 

Københavns Kommune godkendte for en 4-årig periode fra 1. januar 

2014. Tilskuddet skal genansøges i 2016. Årets resultat i 2015 blev 

325.590 kr., der indgår i finansieringen af budget 2016.    

Ernst & Young er museets revisor, og regnskabskonsulent Benny Kusk er 

museets regnskabschef.  


