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Dansk Jødisk Museum i 2016 

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. 

Samarbejdet med de jødiske museer i Europa gennem foreningen 
Association of European Jewish Museums øges.  Dansk Jødisk 
Museum var med stor succes vært for foreningens årsmøde i 2016 
med temaet: ”Staying relevant – Future Audiences of European Jewish 
Museums.”  

2016 var sidste år for museets særudstilling ”HJEM – en særudstilling 
om eftervirkninger af krig og forfølgelse”. Der forhandles i 2017 om at 
sende udstillingen til en ny lokalitet.   

Oplægget til museets ph.d. projekt: ”Danish Jewish Entrepreneurs – A 
case of integration” blev færdigudviklet i 2016 i samarbejde med 
Copenhagen Business School. Den endelig forhåndsgodkendelse og 
fondsansøgninger forventes at færdiggøres i 2017.  

Museets sikkerhed var også i 2016 et centralt anliggende. 
Justitsministeriet har besluttet at etablere en ny hovedindgang for 
museet med Bygningsstyrelsen som projektleder. Dette projekt 
forventes realiseret i 2017.  

 

 

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) 

 Association of European Jewish Museums (AEJM) 

 Museumstjenesten 
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 Foreningen Kulturnatten 

 Museernes fælles registreringssystem Regin (kommende 

SARA) 

 Slotsholmssamarbejdet/Københavns Kulturkvarter 

 Museumsdirektøren er medlem af International Council of 

Museums (ICOM) 

 Museet 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) 

 Museumsdirektøren er medlem af The Audit Committee for 
AEJM. 

Samlingsarbejdet  

Accession og givere 

Den samlede accession til museets samling i 2016 er på 304 objekter, 

herunder 18 genstande, 49 fotos, 236 arkivindhold samt 1 

magnetmedie. Objekterne er doneret af 23 forskellige givere, hvoraf 8 

er nye givere, mens de resterende tidligere har doneret til museet. 

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”.  

Gruppen af frivillige, der indsamler interviews blandt de polske jøder 

flygtet til Danmark i årene 1969-1972, har fortsat deres fokus på den 

ældste generation af flygtninge. Der har været fokus på at finde 

personer, der evt. kunne ønske at lade sig videointerviewe, hvorfor 

fotograf Marian Hirschorn er indlemmet i gruppen. Fremover vil fokus 

af indsamling for gruppen være på den næste generation, dem der var 

unge, da de kom til Danmark.  

Registrering 

Ud over den løbende accession er der i 2016 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.  

Registreringsarbejde i 2016. Museets studentermedhjælp Magnus Panduro 

Juhl og museumsinspektør Signe Bergman Larsen drøfter identifikation af 

arkivalier. Foto: Dansk Jødisk Museum.   

 

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

offentlige centralregistre www.kulturarv.dk/mussam og 

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

eller om sagerne er afsluttet. 

Brug af samlingen og forskningsmediering  

I 2016 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. 

Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og 

samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. 

Bl.a. følgende forskere, studerende m.m. har i 2016 opsøgt museets 

arkiv og forsket i forskellige dele af samlingen: Fini Beilin, Jens Ulff 

Møller, Amanda Lakezarian (USA), Alice Mørkvig-Hansen, Ulla 

Stolzenbach, Magnus Panduro Juhl, Camilla Iben og Torben Elleby, 

Naomi Keren, Wlodziemierz Pessel (Polen).  

Det er en stor glæde for museet at opleve dets samlings-, formidlings- 

og forskningsarbejde så efterspurgt. 

Udlån 

Museet forlængede i 2015 udlånet af samlingsobjekter til 

Immigrantmuseets permanente udstilling frem til udgangen af 2017. 

Objekterne belyser den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa 

i begyndelsen af det 20. århundrede. 

Derudover har museet i 2016 udlånt til Storm P. museet. Museet har 

fortsat arbejdet på at forberede udlån til House of European History i 

Bruxelles.  

Bevaringsarbejde 

Museet har som andre år fokus på den forebyggende konservering. 

Dertil har de objekter, der har været til udlån været gennem 

konservatortjek. 

Københavns Museum, som har ansvaret for byens bevaring, 

henvendte sig i 2016 til museet om en faglig vurdering i forhold til en 

forespørgsel til Slots- og Kulturstyrelsen om affredning af en 

løvsalshytte (sukkah) i Fiolstræde. Da det er den eneste bevarede af sin 

art i Danmark kunne Dansk Jødisk Museum ikke anbefale en 

affredning. Dette var museets første sag af sin art.  

 

  

Dansk Jødisk Museum til besigtigelse med Københavns Museum af 

løvsalshytte fra 1902 (sukkah) i en baggård i Fiolstræde juni 2016. Foto: Dansk 

Jødisk Museum. 

http://www.kulturarv.dk/kid
http://www.kulturarv.dk/mussam
http://www.kulturarv.dk/kid
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Museets forskning og undersøgelser 

Jøder i dansk erhvervsliv 
Museets igangværende forskningsprojekt handler om integration og 

jøder i dansk erhvervsliv. 

Dertil har museet i 2016 ansøgt og modtaget bevilling fra 

Kulturstyrelsen til 3 måneders projektmodning til forberedelse af ph.d. 

projekt. I samarbejde med Copenhagen Business School forberedte 

museumsinspektør Signe Bergman Larsen en projektbeskrivelse, der 

fik arbejdstitlen ”Danish Jewish Entrepreneurs. A Case of Integration". 

I 2016 har museet fortsat arbejdet med at ligge materialer op på 

museets Klik&Find-site.  

Museet indledte i 2015 projektet ”Klik&Find” et nyt undersite på 

museets hjemmeside, der med eksempler der fortæller om jøders 

beskæftigelse i hele Danmark. 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 kristendom. Klik&Find giver derfor 

mulighed for brugerinddragelse. For museet er Klik&Find en 

forberedende materialeafdækning til museets projekt om jøder i dansk 

erhvervsliv. Sitet blev lanceret i oktober 2015 og der er etableret en 

arbejdsgruppe i Faaborg om fynske jøder. 

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 og Museumsinspektører har publiceret i Gefion og Jødisk 

orientering. Derudover har der i 2016 været fokus på at skaffe midler 

til publiceringen af museets bog ”Dansk Jødisk Historie gennem 400 

år”.  

Bibliotekshaven blev i sommeren 2016 helt overvældet af pokemon go spillere. 
Foto: Dansk Jødisk Museum. 

Formidling 

Sommeren 2016 blev Bibliotekshaven oversvømmet – ikke af vand - 
men af Pokemon Go-spillere. Aldrig har så mange mennesker sværmet 
rundt i bibliotekshaven i længere tid. Der var bud efter 
toiletmuligheder både på Det Kongelige Bibliotek og museet og haven 
blev slidt ned på meget kort tid. Der var mange, der så museets navn, 
men nok var mere interesserede i at hvile sig på marmorplintene på 
museets forplads. Funders kaffeservering under buerne havde nok 
mest forretningsmæssig glæde af invasionen.     

 



6 

Museets særudstilling i 2016 

Museet havde særudstillingen HJEM åbent i de 3 sommermåneder i 

2016. Udstillingen er blevet meget rost og rigtig mange har foreslået at 

det blev en permanent udstilling. 5024 gæster besøgte særudstillingen 

i sommermånederne. Holocaustmuseet i Houston udviste i 2016 

interesse for at låne udstillingen. Museet kan bevare udstillingen i 

Galejsalen indtil 1. august 2017, men ikke bruge den til formidling.  

 

Arrangementer 

Museets arrangementsprogram i 2016 kombinerede omvisninger i 

museets faste udstilling og særudstillingen HJEM. Arrangementerne 

var programlagt til at indeholde eksterne foredragsholdere udover 

museets egne formidlere. 

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 om medborgerskab og gratis entré både til museet og i 

særudstillingen HJEM.  

12. og 25. maj: Museet afholdte de to første foredrag i forlængelse af 

forskningsprojektet Integration. Jøder i dansk erhvervsliv. Teolog og 

professor, Martin Swartz-Lausten, lagde ud med foredraget Udenfor 

murene, der trak linjerne op for integrationen af danske jøder gennem 

400 år. Kunsthistoriker, Inge Bucka Mejlhede, fulgte op med et 

foredrag om jødiske skydebrødre i Det Kongelige Kjøbenhavnske 

Skydeselskab.   

 

16. august: Museet viste i samarbejde med den internationale 

konference, Telling Time, filmen Tel-Aviv-Berlin af den israelske 

instruktør Tzipi Trope. 

 

25. september: Museet var en del af ruten i kulturløbet Urban Trail, 

som gik gennem museer og kulturinstitutioner i Kulturkvarteret. 

Medlem af museets bestyrelse, Kultur- og fritidsborgmester Carl 

Christian Ebbesen (O) og børne og ungdomsborgmester, Pia Allerslev 

(V), var blandt de 1714 deltagere, der ”løb” museets udstilling 

igennem denne dag.  

Også medlem af bestyrelsen Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian 

Ebbesen til venstre i billedet deltog i Urban Trail, der gik gennem museet. 

Foto: Dansk Jødisk Museum.  
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Til KulturNatten blev den røde reol i museumsbutikken fyldt med kaffe, te og 

chokolade relaterede genstande i tråd med denne aftens tema på 

museet. Foto: dansk Jødisk Museum. 

 

14. oktober: På Kulturnatten lokkede museet med den ukendte 

historie om da jødiske handelsfolk bragte hyggen til Danmark i form af 

kaffe, te, kakao, sukker og tobak. Udstillingen blev set af 1508 gæster 

ved denne lejlighed.  

 

Konference 

Værtskabet for den årlige AEJM konference (Association of European 

Jewish Museums) fra den 19.-22. november har været en stor, men 

også givende opgave for museet. Der deltog ca. 100 delegerede 

inklusiv delegerede fra USA, Canada og Israel.   

Lørdagens prækonference program indeholdte besøg på den 

Hirschsprungs Samling og Louisiana. Åbningsaftenen om lørdagen 

foregik i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek med efterfølgende 

buffet. Martin Krasnik var moderator, Museets direktør Janne Laursen 

gav en introduktion til museet og dets arbejdsområde og Dr. Perla 

Innocenti var keynote speaker.   

Søndag formiddag viste museumsinspektør Sara Fredfeldt og 

direktøren rundt i museet og HJEM-udstillingen, og parallelt var der 

omvisning på Slotsholmen ved studerende Kenneth Fremlev. I det 

efterfølgende panel var der spørgsmål til museet ved 

bestyrelsesmedlem Hanne Trautner-Kromann, Sara Fredfeldt og Janne 

Laursen. Museologen Reesa Greenberg fra Canada var moderator og 

leverede en spændende analyse af museet, og hvorfor det naturligt 

hedder Dansk Jødisk Museum. Om eftermiddagen holdt Hanno Loewy 

og Frank Birkebæk foredrag, sidstnævnte om museumsudviklingen i 

Danmark og de udfordringer, museerne står overfor, modereret af 

Emil Schrijver, dir. for det jødiske kulturkvarter i Amsterdam.   

Efterfølgende var der 6 forskellige workshops: 

En workshop på Ragnarock museet om IT og formidling af lyd og film. 

Frank Birkebæk viste rundt og bød deltagerne på kaffe og kage.  

Janne Laursen og Signe Bergmann havde en workshop om ”post war 

collecting”. Dr. Felicitas Heimann-Jelinek og Hanne Trautner-Kromann 

havde workshop om museets toravimpler. Eva-Maria Jansson fra Det 

Kongelige Bibliotek havde en workshop om samlingen i judaistisk 

afdeling. Der var en workshop for ledere ved Abigail Morris, dir. for det 

jødiske museum i London, samt en workshop om ”the animated 

museum” ved Tali Krikler, tidligere Jewish Museum London. 

Om mandagen besøgte gæsterne synagogen og Det Jødiske Hus. Bent 

Lexner viste rundt i synagogen, og Dorrit Raiter fortalte om 

menigheden. Efterfølgende gik turen til begravelsespladsen i 

Møllegade, hvor Sara Fredfeldt viste rundt. Om eftermiddagen 

præsenterede forskellige museer deres nye projekter og efterfølgende 

var der atter workshops. Denne dag var der to workshops der blev 

afløst med en workshop om ”Museums and Social Media” ved Sara 
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Fredfeldt og Jonas Heide Schmidt, Statens Museum for Kunst samt en 

workshop om EU-støtte og museer ved Bradley Allen fra Creative 

Europe, Danmark. 

Tirsdag formiddag fulgte yderligere præsentationer af nye projekter, 

og formiddagen endte med en afsluttende diskussion om 

konferencens tema med bl.a. Janne Laursen i panelet. Om 

eftermiddagen afholdt foreningen sin årlige generalforsamling, og 

Janne Laursen blev valgt ind i ”the audit committee”. Onsdag var 

museet vært for en bustur i flugtens fodspor fra kl. 9-16 med frokost 

på Kulturværftet i Helsingør. Janne Laursen, Sara Fredfeldt og Signe 

Bergmann Larsen guidede. 

I samarbejde med AEJM havde museet gjort sig umage for at skabe et 

program i tråd med konferencens tema og med et høj museumsfagligt 

niveau og med relevans for deltagerne.  

Evalueringen gav meget stor ros til museet og ekskursionen i Flugtens 

fodspor er den mest roste ekskursion til nogen konference.   

Formidling uden for museet 

2. og 23. maj: I samarbejde med Grove City College i Pennsylvania, 

USA, gennemførte museet og Tove Udsholt, der er frivillig på museet, 

to Skype-kald, hvor Tove Udsholt fortalte elever fra skolens 5-6. klasser 

om sine oplevelser som gemt barn under 2. Verdenskrig. Ca. 300 

elever og lærere deltog og spørgelysten var stor. Tilbagemeldingerne 

fra skolen, eleverne og deres forældre var overstrømmende positive. 

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.  

21. januar: Museet var vært ved en reception i anledning af 

formandsskiftet i museets bestyrelse. Ivar Samrén gik af og 

museumsdirektør for ROMU, Frank Birkebæk trådte til.  

9. marts: Bestyrelsesformand, Frank Birkebæk, og museumsdirektør, 

Janne Laursen, tog mod den polske ambassadør, H.E. Mrs. Henryka 

Mościcka-Dendys, med delegation.  

Israels ambassadør Barukh Binah besøgte muset den 14. marts og 

hilste på museets nye bestyrelsesformand Frank Birkebæk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museets tidligere bestyrelsesformand Ivar Samrén og museumsdirektøren 
tager imod Polens ambassadør Henryka Moscicka-Denbys.  Foto: Dansk 
Jødisk Museum.  

 

Hjemmeside  

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

bannerreklamer for museets særudstilling HJEM og for undersitet 

”Klik&Find”.  

Hjemmesiden havde ca. 40.216 besøg af 31.595 unikke brugere. 

http://www.jewmus.dk/
http://www.jewmus.dk/
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Nyhedsbreve 

I 2016 blev der udsendt 7 nyhedsbreve med information om 

arrangementer, nyt fra samlingsarbejdet, museumsbutikken og meget 

andet. Der er ca. 1.900 tilmeldte modtagere af museets nyhedsbrev. 

Presse, PR og markedsføring  

Presse og medier 

Museet er også i 2016 flere gange blevet nævnt i forbindelse med 

artikler, der har fulgt op på terrorangrebet i København i februar 2015 

og dets følgevirkninger, herunder særligt omkring 

sikkerhedssituationen omkring bygninger og institutioner med jødisk 

tilknytning.  

Egne artikelbidrag  

”Samlinger på kulturhistoriske museer og arkiver”, Museumsdirektør 

Janne Laursen, Gefion, januar 2016 

”Hvad lavede din bedstefar egentlig?”, museumsinspektør Signe 

Bergman Larsen, Jødisk Orientering, maj 2016 

”De østeuropæiske og russiske jøder er usynlige”, museumsinspektør 

Signe Bergman Larsen, Jødisk Orientering, juli/august 2016  

”Efterlysning i Jødisk Orientering er guld værd”, museumsinspektør 

Sara Fredfeldt, november 2016 

Generel markedsføring  

Museet har et beskedent markedsføringsbudget, som i 2016 benyttes 

til annoncering gennem tryksager og digital markedsføring. Der har i 

2016 været en satsning på hop-on hop-of busserne og deres bykort. 

Der har derudover også været annoncering på Facebook.  

Museet er fortsat medlem af Copenhagen Card-samarbejdet under 

Wonderful Copenhagen.  

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. 

Museet fortsatte i 2016 sit engagement i Slotsholmssamarbejdet, som 

dette år skiftede navn til Kulturkvarteret og i den forbindelse 

reorganiseredes med nye medlemmer og en ny strategi, der skal 

omskabe kvarteret til byens kulturelle oase. Det sker bl.a. med bund i 

en udførlig rapport udført af Gehl Architects.  

Kulturkvarteret har et bredt fundament med deltagelse af Dansk jødisk 

Museum, Teatermuseet, Rigsarkivet, Copenhagen City Archives, Tivoli, 

Dansk Arkitektur Center, Glyptoteket, Kunstforeningen Gl. Strand, 

Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Nationalmuseet, 

Christiansborg Slot, Slots- og Kulturstyrelsen, Nikolaj Kunsthal, Det 

Kongelige Bibliotek, Folketinget, BLOX, Københavns Kommune og 

Realdania. 

Museet fortsatte i 2016 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. 

Museets Skoletjeneste  
Museet har i 2016 haft besøg af 65 klasser fra folkeskolen, 26 klasser 

fra ungdomsuddannelser og 16 klasser fra de højere læreanstalter. 

Museets arbejde med tilbud til undervisningssektoren er forsat i 2016, 

og museet samarbejder med netværket Skoletjenesten under 
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Københavns Kommune om synliggørelse af museets 

undervisningstilbud. 

Alle skoleelever og elever på ungdomsuddannelser har gratis adgang til 

museet i åbningstiden sammen med en lærer eller underviser. 

Museet har i 2016 fortsat sit samarbejde med DIIS – hvor museets 

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

tilbyder folkeskoler omkring Auschwitzdagen. 

I 2016 fik undervisergruppen yderligere to medlemmer i form af Mette 

Najbjerg og Kenneth Fremlev. Det blev prioriteret i efteråret 2016 at 

udvikle standart manuskripter til alle omvisninger og 

undervisningsforløb inklusiv et øvelseskatalog der kan hjælpe med at 

understøtte den dialogiske undervisningsform der fortsat er i centrum 

for museets pædagogiske profil.  

Det er ikke længere tilladt at sende direct-mails til skolerne og museet, 

undersøger derfor løbende de bedste mulige alternativer til 

annoncering omkring museets forløb.  

 

Besøgstal og museumsbutik 

Besøgstal 

Museet har igen i 2016 oplevet et flot besøgstal, som har holdt det 

høje niveau i forhold til 2015.   

Det høje besøgstal kan hovedsageligt tilskrives, at museet nyder godt 

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

forblev åben 3 måneder i 2016.   

Besøg i særudstillingen inkl. omvisninger        5.448 

Besøg i permanent udstilling inkl. omvisninger       28.404 

Samlet besøg                33.852 

Entré  

Museets entreindtægt blev 964.846 kr. mod budgetteret 774.500 kr. 

Hertil kommer indtægter på omvisninger, byvandringer og 

foredragsvirksomhed med en omsætning på 97.065 kr. mod 

budgetteret 98.000 kr.  

Museumsbutikken 

Museumsbutikken sælger bl.a. souvenirs, dvd’er og bøger. I 2016 

omsatte butikken for 170.295 kr. mod budgetteret 205.500 kr. 

Bygninger og udendørsarealer  

Vedligeholdelse 

Der arbejdes løbende med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i 

Galejhuset. Arkitekt Jørgen Hempel er fortsat museets rådgiver og 

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. Museet 

blev i 2016 tilbudt kontorplads i Fisken, en løsning der blev godkendt 

af bestyrelsen i 2016 med indflytning i 2017.  

Magasin 

Museet leder fortsat efter yderligere magasinplads og afventer 

respons på henvendelser bl.a. fra Næstved. 
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Museets organisation og 
administration 

Museets bestyrelse 

Den 1. januar 2016 tiltrådte museumsdirektør Frank Birkebæk som ny 

bestyrelsesformand for Dansk Jødisk Museum og afløste derved Ivar 

Samrén, der forblev i bestyrelsen som kommitteret medlem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museet afholdt reception den 25. januar 2016 for at takke afgående 

bestyrelsesformand Ivar Samrén og hilse tiltrædende bestyrelsesformand 

Frank Birkebæk velkommen. Museumsdirektøren mellem to formænd. Foto: 

Dansk Jødisk Museum.  

 

Museets bestyrelse bestod i 2016 af: 

 Bestyrelsesformand museumsdirektør Frank Birkebæk 

(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). 

 Michael Feder (udpeget af Visit Denmark). 

 Lis Ekner (udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie). 

Kommitterede medlemmer: 

 Steen Langebæk 

 Ivar Samrén  

 Generalsekretær Michael Metz Mørch 

Bestyrelsen har i 2016 afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

 

Ivar Samrén takkes med museets Mitzvah dekoration af Frank Birkebæk.  

 



12 

Forsikringer 

Museet var i 2016 fortsat medlem af Top Danmarks 

museumsforsikring. 

Museets personale 

Fast personale  

I 2016 bestod det fuldtidsansatte personale af følgende medarbejdere: 

 Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen  

 Museumsinspektør, cand.mag. Christian Yssing indtil 1/10-

2017 Kommunikation og formidling. 

 Museumsinspektør, mag. art. Sara Fredfeldt tilbagevendt fra 

barsel den 20/6-2016.  

 Museumsinspektør, cand.mag. Signe Bergman Larsen, 

barselsvikar for Sara Fredfeldt og fastansat fra 1/11. 

 Museumsassistent Mads Emil Kristensen, midlertidigt ansat. 

 Regnskabskonsulent Benny Kusk 

Timelønnet personale 

Museets studentermedarbejdere varetog i 2016 flere typer opgaver: 

Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, 

korrekturlæsning, samlingsarbejde, 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 2016.  

 

Museet afholdt flere arrangementer for de studerende i museets 

studenterklub i 2016. 

 

Museets direktør takker historikeren og journalisten Bent Blüdnikow for  

hans foredrag for museets studenterklub.     

Frivillige i 2016 

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 2016. 

Praktikanter i 2016 

I 2016 har museet haft to praktikanter fra april til maj var Marius 

Hansen på museet i erhvervspraktik, og fra august til december havde 

vi Mimi Kviat i praktik fra skov- og kulturskolen.   
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Personalearrangementer  

Museets arrangement for frivillige på museet gik i 2016 til 

Isensteinsamlingen i Korsør med efterfølgende frokost i Korsør. 

Museet afholdte det årlige traditionsrige Chanukkah-arrangement den 

12. december for alle museets medarbejdere og nære 

samarbejdspartnere. 

Kurser og efteruddannelse 

Christian Yssing var på AEJM seminar om uddannelse i august Riga. Signe 

B. Larsen var på et endags kursus om forskningsvilkår på museer i Odense. 

Janne Laursen deltog i ODMs ledelsesseminar.  

Museets økonomi 
Museet har i 2016 modtaget 2.446.316 kr. i driftstilskud fra 

Københavns Kommune samt 1.170.056 kr. i statstilskud fra Slots- og 

Kulturstyrelsen. Museet modtog 126.170 kr. i ikke-offentlige tilskud og 

havde 1.200.031 kr. i egenindtægt. 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 2017. Årets 

resultat i 2016 blev 102.889 kr., der indgår i finansieringen af budget 

2017.    

Ernst & Young er museets revisor, og regnskabskonsulent Benny Kusk 

er museets regnskabschef.  


