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Ny bog fortæller om danske jøders historie 
 

Skildringen af de danske jøders redning i oktober 1943 er kendt både i Danmark og verden over. 
Mindre kendt er historien om den jødiske indvandring til Danmark, der startede for 400 år siden. 

Det er den fortælling, som udfoldes i den nye bog En Indvandringshistorie - Jøder i Danmark i 
400 år. Bogen tager på under 200 sider læseren igennem de danske jøders succesfulde, men til 

tider udfordrende integration i det danske samfund. Bogen bliver udgivet af Dansk Jødisk 
Museum og udkommer den 7. marts 2018. 

 
Integration er et højaktuelt emne i dag, men den danske stats erfaring med dette emne strækker 
sig 400 år tilbage. Her kom de første jøder nemlig til Danmark, og det blev starten på en række 
integrationshistorier, som både rummer vellykkede forretningseventyr og ghettodannelse.  
 
Det er den historie, som man kan læse i Dansk Jødisk Museums nye bog En Indvandringshistorie - 
Jøder i Danmark i 400 år. Bogen er skrevet af Cecilie Felicia Stokholm Banke, Signe Bergman 
Larsen, Janne Laursen, Martin Schwarz Lausten og Hanne Trautner-Kromann og udkommer den 7. 
marts i år. Det har været vigtigt for forfatterne at skabe en bog, der både er sprogligt let 
tilgængelig og rig på billeder. 
 
Museumsdirektør ved Dansk Jødisk Museum, Janne Laursen udtaler: 
 
”Redningen af de danske jøder i oktober 1943 er kendt og verdensberømt, men de danske jøders 
historie er meget mere end blot denne ene begivenhed. 
Bogen indeholder læsestof om indvandring, kulturmøder og religiøse ståsteder, om fordomme og 
forfølgelse, men også om erhvervssucces og vellykket integration. Museet håber med denne bog 
at gøre både sit danske og udenlandske publikum klogere på de mange aspekter af dansk jødisk 
historie. ” 
 
Frank Birkebæk, som er bestyrelsesformand for Dansk Jødisk Museum fortæller: 
 
”Bogen er et glimrende eksempel på Dansk Jødisk Museums forsknings- og formidlingsarbejde. 
Den bidrager til at belyse danske jøders deltagelse i samfundsudviklingen og formidler dermed 
også en vellykket integrationsfortælling.” 
 
I bogen kan man læse om den indbyrdes forskellighed i den jødiske minoritet, mødet med det 
danske samfund og om hvordan jøder på forskellig vis har bidraget med stor succes til det danske 
samfunds udvikling inden for videnskab, erhvervsliv, kunst og kultur. 
  

Samtidig sætter bogen også fokus på de udfordringer og den skepsis, som de danske jøder er 
blevet mødt med i tidens løb, hvor særligt starten af 1800-tallet bød på chikane og overfald på 
jøder.  
Denne bog er med andre ord en rundtur i dansk jødisk historie, som rummer mange erfaringer 
med kulturmøder og integration. 



 

2 
 

Bogen kan købes i boghandlere i hele landet, i museumsbutikken på Dansk Jødisk Museum samt 
bestilles på info@jewmus.dk. 
 
Bogen udkommer også i en engelsk udgave. Læs mere her: www.jewmus.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
Have Kommunikation 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
Maria Rugbjerg Hoppe // maria.rugbjerg@have.dk // 3056 3676 
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