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Dansk Jødisk Museum i 2018 

Indledning  

Museet er med afsæt i København virksomt på et nationalt grundlag. 

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. Museet er aktivt medlem af 

foreningen Association of European Jewish Museums (AEJM). 

I 2018 besluttede Det Kongelige Bibliotek, at museet ikke får mulighed 

for at anvende Galejsalen til særudstillinger, da biblioteket selv skal 

bruge lokalet til skoletjeneste. Dette var i modstrid med en tidligere 

aftale, og museet må derfor revidere sine planer.  

Museets sikkerhed var også i 2018 et centralt anliggende. 

Justitsministeriet har besluttet at etablere en ny hovedindgang for 

museet med Bygningsstyrelsen som projektleder. Museets bestyrelse 

har afvist et forslag om fælles indgang med Det Kongelige Bibliotek og 

Rigsarkivet gennem bibliotekets gamle indgang ud til Bibliotekshaven. 

Museets arkitekt Daniel Libeskind skrev et brev til museet i juni om 

denne problemstilling og anbefalede et glashus foran museets 

nuværende hovedindgang. Dette forslag har bestyrelsen godkendt og er 

gået videre med, og Københavns Kommune har anbefalet at bruge 

Daniel Libeskind. Museet håber på, at en sådan løsning kan realiseres 

snarest muligt.   

 

I 2018 har museet arbejdet med et oplæg til en ny permanent udstilling 

m.m. til brug for fundraisingen. Et sådant arbejde hæmmes dog af, at 

spørgsmålet om terrorsikringen af museet er uafklaret. Det gælder også 

vedligeholdelse af udstillingslokalet og museets forplads.  

Museets bog på dansk og engelsk: En indvandringshistorie. Jøder i 

Danmark i 400 år blev lanceret 7. marts 2018. Den blev rosende omtalt 

i mange anmeldelser og har været en stor succes som en let læst bog 

med mange billeder.  

Også markeringen af 75-året for de danske jøders flugt i oktober 1943 

har sat sit præg på museets arbejde i 2018.  Dels har museet serviceret 

en mangfoldighed af henvendelser om billeder og materialer, dels er 

museets eget database-projekt til markeringen af 75-året ”safe-

haven.dk” blevet realiseret i 2018.  

Museet fik ny bestyrelsesformand i oktober, da Frank Birkebæk valgte 

at trække sig den 20. august.  

 

Arbejdsgrundlag 

Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt, landsdækkende, 

kulturhistorisk museum og en selvejende institution med hovedsæde i 

København og støttet af Københavns Kommune, Staten og egne 

indtægter.  

 

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 
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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 

 Foreningen af Lokalarkiver i Danmark 

 Foreningen Kulturnatten 

 Museernes fælles registreringssystem SARA 

 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 2018 er på 79 objekter, der 

består af 20 genstande, 7 fotos, 46 arkivindhold, 2 magnetmedier og 4 

kunstværker. Objekterne er doneret af 18 forskellige givere. 

 

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”.  

Projektet med at indsamle interviews blandt de polske jøder, der kom 

til Danmark i årene 1969-1972, kører videre.  Projektet er drevet af 

frivillige kræfter på museet.   

 

Registrering 

Den største udfordring i registreringen i 2018 har været lukningen af 

REGIN og overførslen til det nye registrerings- og administrationssystem 

SARA. I en periode kunne der ikke registreres. Der skal udvikles en ny 

hvidbog for registreringspraksis på museet, og det sker i 2019.  
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Museet har i 2018 igen fået overdraget en række genstande, der har 

stået i den gamle synagoge i Læderstræde, fra Københavns Museum. 

Genstandene har tidligere været indsamlet af Københavns Museum 

uden at have været optaget i dets samling. De indgår nu i Dansk Jødisk 

Museums samling. 

Den største donation i 2018 har dog været overdragelsen af en række 

arkivalier fra administrationen af menigheden i Krystalgade samt en 

række materialer fra en oprydning på Mosaisk Vestre Begravelsesplads. 

Sorteringen af dette materiale med henblik på, hvad der skal indgå i 

samlingen, bliver en opgave i 2019. Museet ser dette som et projekt ud 

over den årlige accession til samlingen og skal søge særlige midler til 

registreringen heraf.   

Museet har i 2018 fortsat haft 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. Disse sider står dog til at blive lukket ned i 

2019, og det afventes, hvilken erstatning der vil komme.  

 

Brug af samlingen og forskningsmediering  

I 2018 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. Særligt har 

forespørgsler før og efter markeringen af 75-året for de danske jøders 

flugt i 1943 fyldt en del. 

I 2018 har 14 forskere, studerende og journalister fra ind- og udland 

opsøgt museets arkiv og forsket i forskellige dele af samlingen. Alle 

besøg kræver vejledning i præcisering af det ønskede materiale, samt at 

materialet findes frem fra magasinet. Der har været besøg fra Sverige til 

et projekt om hemmelige steder i Malmø. Der har også været besøg fra 

en studerende fra UCLA, der skulle forberede en opgave.  

Dette inkluderer ikke de fotobestillinger og spørgsmål til samlingen, som 

ikke kræver fysiske besøg, men som udredes og opklares af 

museumsinspektøren.   

 

Udlån 

I 2018 har museet udlånt to genstande til den permanente udstilling i 

House of European History i Bruxelles: et navneskilt og en 

attachemappe, begge fra flugten til Sverige. Lånet strækker sig til maj 

2019 med mulighed for forlængelse. 

Museet har i 2018 fortsat haft samlingsobjekter udlånt til 

Immigrantmuseets permanente udstilling. Objekterne belyser den 

jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. 

århundrede. 

 

Bevaringsarbejde 

Museet har som i andre år fokus på den forebyggende konservering. 

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

konservatortjek. Museet har i november 2018 haft et obligatorisk tjek 

af museets udstillede genstande og har fået en rapport over deres 

tilstand.  

http://www.kulturarv.dk/mussam
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. Museet ansøgte i 2016 om og fik fra 

Kulturstyrelsen en bevilling til museumsinspektør Signe Bergman Larsen 

til 3 måneders projektmodning til forberedelse af et ph.d. projekt i 

samarbejde med Copenhagen Business School. Projektbeskrivelsen fik 

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

Projektet har været sat på stand by under Signe Bergman Larsens barsel, 

der varede til ultimo juli 2018. Projektet er blevet genoptaget i efteråret 

2018 og forventes videre i 2019 til fundraising.  

I 2018 er der også blevet arbejdet på Klik & Find. Museet har gjort en 

indsats for, at lokalarkivernes organisation nu er bevidst om, at sitet 

eksister, og videreformidler det ligesom Foreningen Danske 

Slægtsforskere. For museet er Klik & Find en del af en forberedende 

materialeafdækning til museets projekt om jøder i dansk erhvervsliv. 

Antallet af historier er nu oppe på 108 personer og lige under 500 

lokaliteter i Danmark og udlandet. Arbejdet afdækker til stadighed nye 

materialer og artikler fra lokalområderne om jøder i Danmark.   

 

Forskningsnetværk 
Museet har i 2017 valgt at engagere sig i et forskningsnetværk på Aarhus 

Universitet omkring religion på museer. I et samarbejde med Den Gamle 

By i Aarhus, Immigrantmuseet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet 

og Roskilde Museum. Dette er blevet til et samarbejdsprojekt om 

”Religion og Museer” med en bevilling på 4.2 mio. kr. fra Velux Fonden. 

Projektet starter i 2019. Museet har i den forbindelse deltaget i flere 

møder i Århus.  

 

Ny permanent udstilling 

Arbejdet med at revidere den permanente udstilling har i 2018 været 

fokuseret på et oplæg til brug i fundraisingen til udstillingen. Der er 

således ikke tale om en detaljeret drejebog til udstillingen, men et 

idéoplæg med konkrete eksempler. Museet samarbejder med JAC 

Studios, Johan Carlsson.    

Museets udstilling er en vigtig del af museets formidlingsflade. I 

forarbejdet er det vigtigt at fastslå udstillingens målgruppe, 

udstillingens formidlingsmæssige opgave, dens succeskriterier, 

positionering, samspil med arkitekturen, dens form, vægtning af 

materialer, emner m.m. for at etablere et godt koncept for den nye 

udstilling. Museet rummer verdensarkitektur, som forpligter museet 

også i forhold til den oplevelse, udstillingen tilbyder. Det gælder ikke 

kun udstillingens æstetik, men også dens indhold. Museets 

formidlingsflade rummer endvidere museets hjemmeside, 

nyhedsbreve, Facebook, Instagram profil og publikationer.  

Oplægget med budget præsenteres for museets bestyrelse i 2019.   

 

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.  

Museets publikationsvirksomhed har i 2018 været koncentreret om 

egenproduktionen: En indvandringshistorie. Jøder i Danmark i 400 år, 

der udkom i marts måned på dansk og engelsk. Bogen blev flot 
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modtaget af pressen som både smuk og nem at læse og sælger godt. 

Der er indgået en aftale med Museum Tusculanum om salg i USA og 

Europa. Forfattergruppen med Cecilie Felicia Stokholm Banke, Martin 

Schwarz Lausten, Hanne Trautner-Kromann, Signe Bergman Larsen og 

Janne Laursen er meget tilfreds med resultatet af det store arbejde.     

 

Forsiden til museets store satsning. Bogen er udkommet på både dansk og 
engelsk.  
Grafik: Torben Sørensen – RAW production. 

 
Ud over bogen er der i 2018 blevet skrevet artikler til Slægt og 

Forskning, Fahilos og Jødisk Orientering. Alle disse artikler understøtter 

og udvikler museets faglige arbejde, både i produktionen og den 

respons museet får på artiklerne.   

Formidling 

I 2018 har museet igen haft fokus på formidlingen til sommerturisterne. 

Der var sommeren igennem omvisninger i den permanente udstilling på 

engelsk. Museet har endvidere tilbudt omvisninger på 

begravelsespladsen i Møllegade, der også er et af de tilbud, der kan 

bestilles af grupper. 

En særlig satsning var mini-udstillingen ”Man overboard – Jøder fra Lodz 

50 år efter marts”. En interviewsamling foretaget af 3 privatpersoner, 

som belyste 1968-oprøret i Polen og den efterfølgende udvisning af den 

resterende jødiske befolkning i Polen. Den midlertidige installation af 

disse interviews i museets udstilling blev set af 800 besøgende over 12 

dage.       

 

Safe Haven 

Museet har lanceret hjemmesiden safe–haven.dk i forbindelse med 75-

års jubilæet for Jødeaktionen i oktober 1943. Hjemmesiden gør de 

svenske myndigheders rapporter over de ankommende danske jøder og 

deres familier søgbare for offentligheden. Et storstilet projekt med stort 

formidlings- og forskningspotentiale.  

Formidlingsmæssigt har hjemmesiden genereret stor interesse og har 

affødt mange forespørgsler fra efterkommere af flygtede jøder samt 

slægtsforskere. 

 

Sitets logo designet af RAW production. 
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Sideløbende har museet lavet grundigere registrering af rapporternes 

data til forskningsmæssigt og internt brug. Denne grundforskning 

skaber grundlag for fremtidige forskningsprojekter om de danske jøder 

i perioden omkring oktober 1943. Oplysninger om de enkelte personers 

alder, køn, religion og erhverv m.m. giver et unikt indblik i den jødiske 

del af den danske befolkning, hvis lige ikke er set før i en dansk kontekst. 

Safe-haven.dk kan derudover anvendes til at kortlægge de danske 

jøders flugt til Sverige med en førhen uset præcision og i et langt større 

omfang en tidligere. 

 

Auschwitz-Dag  

Københavns Kommune har pr. 2018 overdraget Dansk Jødisk Museum 

at arrangere kommunens markering af Auschwitz-Dag den 27. januar 

med dertil hørende bevilling. Museet har i 2018 afviklet arrangementet 

for første gang og med stor succes; 281 valgte at deltage. Den 

etablerede styregruppe har derfor fortsat planlægningen af 

arrangementet i 2019. Gruppen bestod i 2018 af seniorforsker, ph.d. 

Cecilie Felicia Stokholm Banke, DIIS, politisk chef Jonas Karpantschof, 

Det Jødiske Samfund i Danmark, museumsinspektør Sara F. Stadager og 

museumsdirektør Janne Laursen. Museet holdt flere møder med 

Københavns Kommune, og Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek 

blev igen reserveret til arrangementet. Museet valgte i 2018 for første 

gang at streame arrangementet live på Facebook, hvilket gav så positiv 

respons, at det også vil være tilfældet fremover. Det filmede 

arrangement er efterfølgende lagt ud på museets hjemmeside. Ved 

arrangementet i 2018 var der fokus på de lange spor, forfølgelse 

trækker. Forfatter og ph.d. David Marwell var hovedtaler, og blandt 

vidnesbyrdene var et barnebarn af ungarske overlevere fra Auschwitz 

samt Bent Melchior, der holdt en stærk politisk tale om vigtigheden af 

prioriteringen af mindet om Auschwitz.  

  

Tidl. overrabbiner Bent Melchior på talerstolen til Auschwitz-dag 2018.  

Foto: Dansk Jødisk Museum. 
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Arrangementer 
Museets arrangementsprogram i 2018 omfattede en række 

omvisninger i museets faste udstilling, ture ude i byrummet, filmvisning 

og debat i Cinemateket samt den tidligere nævnte miniudstilling. Særlig 

nævnes kan: 

Auschwitz-dagen den 27. januar med gratis entré.  

Lancering den 7. marts på museet af ”En Indvandringshistorie. Jøder i 

Danmark i 400 år” med reception. 

Maj blev igen i 2018 en spændende måned med deltagelse i 

Copenhagen Architecture Festival (CAFx) for andet år i træk. Museet 

udbød filmvisning og 2 forskellige byvandringer, bl.a. i samarbejde med 

lektor Garbi Schmidt, om jødisk tilstedeværelse på Nørrebro. Dette var 

også en stor succes. 

 

Maj - ”Man overboard”, en visning der også inkluderede en reception 

med tale af bl.a. Polens ambassadør i Danmark.  

 

 
Logo fra ”Man Overboard” udstillingen. 

Grafik: Foto Bart Gbr. 

 

12. oktober var det Kulturnat, og museet havde inviteret papir- 

kunstneren Veronica Hodges til at lave en installation i museets 

udstilling. Smukke papirfugle sirligt samlet og limet af museets 

studerende blev hængt op i loftet, og i biografen blev filmen ”Fuglene 

over Sundet” vist. I museets butik stod projektansvarlig Thomas Egebæk 

og instruerede i brugen af safe-haven.dk. som museets særlige 

markering af 75-året for oktober 1943. En smuk aften med over 1200 

besøgende.  

 

 
Fugleinstallation af Veronica Hodges til Kulturnatten 2018. 

Foto: Dansk Jødisk Museum. 
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Formidling uden for museet 

Igen i 2018 er der blevet afviklet en lang række byvandringer og 

omvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Museumsinspektør 

Sara F. Stadager holdt i januar foredrag i en lokal slægtsforsknings-

forening, og museumsdirektør Janne Laursen holdt foredrag ved både 

ØresundsLimmud, Jødisk Kulturfestival og WIZO’s internationale 

konference her i København. 

 Byvandring med afgang fra museet i august 2018. 

Foto: Dansk Jødisk Museum.   

 

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. Der har været besøg af Israels ambassadør Benny 

Dagan, Tysklands ambassadør Andreas Meitzner, Enhedslistens 

folketingsgruppe, Israels tidligere og nuværende vice-ambassadør, 

justitsminister Søren Pape Poulsen, forsvarsminister Claus Hjort 

Frederiksen, ambassadørfruer fra bl.a. Israel, Albanien og Saudi Arabien 

og Folketingets Rigsarkivsprojekt gruppe.  

 
Claus Hjort Fredriksen lagde også vejen forbi museet i oktober.  

Foto: Dansk Jødisk Museum. 

Hjemmeside  

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

Auschwitz-dag 2018 liggende samt bannerreklamer for særudstillingen 

HJEM, Klik&Find og siden efteråret også for safe-haven.dk.  

http://www.jewmus.dk/
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Museets hjemmeside havde ca. 40.000 besøg af ca. 32.000 unikke 

brugere. 

 

Nyhedsbreve 

I 2018 blev der udsendt 6 nyhedsbreve med information om 

arrangementer, nyt fra samlingsarbejdet, museumsbutikken og meget 

andet. Der er ca. 1.800 tilmeldte modtagere af museets nyhedsbrev. 

 

Sociale medier  
Museet har i 2018 også valgt at være stærkere tilstede på de sociale 

medier. Indsatsen er fortsat fokuseret på to kanaler: Facebook og 

Instagram. Museet er begyndt at bruge dem som de primære 

markedsføringsplatforme. 

Facebook har i gennemsnit haft et opslag om ugen året igennem samt 

en række begivenheder. Instagram har i gennemsnit haft 3-4 opslag om 

måneden med 44 opslag i hele 2018. Pr. februar 2019 har museet ca. 

1550 følgere på Facebook og lige over 1000 på Instagram.  Det er dog 

ressourcekrævende. Således har større museer medarbejdere på fuld 

tid, der kun arbejder med Facebook eller Instagram. I 2018 er det også 

blevet besluttet, at vi regelmæssigt skal bidrage til Københavns 

Kulturkvarters Instagram-profil. Rent pr.-mæsigt et rigtig godt tiltag.  

Presse, PR og markedsføring  

Presse og medier 

Museet var i 2018 fire gange i TV. Både DR og TV2 News valgte at 

kontakte museet som eksperter i dansk jødisk historie og bringe indslag 

med museet. DR-Deadline har bragt et indslag om antisemitisme, hvor 

museumsinspektør Sara F. Stadager stillede op i panel. DR2 Dagen og 

TV2 News bragte indslag i forlængelse af markeringen af 75-året for 

Oktober ’43. Museumsdirektør Janne Laursen stillede op i DR2 Dagen, 

og museumsinspektør Sara F. Stadager stillede op tre forskellige gange 

til TV2 News, der blandt andet sendte live under markeringen i 

Synagogen.  

 

Egne artikelbidrag  

”2018 står for døren” af museumsdirektør Janne Laursen i Jødisk 

Orientering. 

”Der er plads til nuancer på Dansk Jødisk Museum” af 

museumsinspektør Magnus Panduro Juhl i Falihos. 

”Jødisk lokalhistorie i Danmark” af museumsinspektør Magnus Panduro 

Juhl i OmSLAget. 

”Jøder i slægtstræet” af museumsinspektør Magnus Panduro Juhl i 

Slægt og Data.  

Disse artikelbidrag er tidskrævende, men vigtige, da det er artikler som 

disse der sikrer, at museet kommer bredt ud, og med responsen tilbage 

til museet på baggrund af artiklerne udvikler museet løbende sin faglige 

profil.   

 

Københavns Kulturkvarter 

Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, blev i 2018 formand for 

Kulturkvarterets styregruppe. Dansk Jødisk Museum har et meget 

beskedent markedsføringsbudget og satser omkring halvdelen på 

medlemskabet af Københavns Kulturkvarter. Dansk Jødisk Museum har 

således igen i 2018 prioriteret dette samarbejde højt. 
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Kulturkvarteret har et bredt fundament med deltagelse af DJM, 

Teatermuseet, Rigsarkivet, Købehavns Stadsarkiv, 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. 

 

Logo for Københavns Kulturkvarter. 

 

Arbejdet med Kulturkvarteret følger den arbejdsplan og det budget, 

som styregruppen har vedtaget. Kulturkvarteret vil med årene vokse sig 

til at få en langt mere markant plads i Københavns kulturtilbud med 

fælles synliggørelse og aktiviteter, og der samarbejdes nært med 

Københavns Kommune.   

Det er vigtigt for museet at være en del af dette samarbejde, der også 

synliggør Dansk Jødisk Museum på de fælles bykort og den fælles 

website, et samarbejde der vil få en voksende betydning i København 

som et område med mange forskellige kulturtilbud. Kulturkvarterets 

medlemsinstitutioner får alle også tilføjet det fælles Kulturkvarter-logo, 

også på institutionernes hjemmesider.  

Fremadrettet vil der være en række events i dette regi, som vi som 

medlemsinstitution kan koble os på eller fravælge. I 2018 var vi således 

en del af FOKUS-Festival, som Nikolaj Kunsthal huser. 

 

Generel markedsføring  

I 2018 benyttes det resterende PR-budget til annoncering til placering 

på diverse turistkort og digital markedsføring. Igen i 2018 har vi 

prioriteret hop-on hop-of busserne og deres bykort samt Skymap. Der 

er også blevet brugt midler på annoncer i Jødisk Orientering og Kristelig 

Dagblad. Dette har primært været annoncer for safe-haven.dk. 

Museet er fortsat medlem af Copenhagen Card-samarbejdet under 

Wonderful Copenhagen.  

Museets informationsbrochure er trykt på dansk og engelsk og blev 

omdelt til hoteller og andre relevante samarbejdspartnere. 

Museet fortsatte i 2018 samarbejdet med incoming-bureauer, der 

arrangerer ture for krydstogtturister. Det sker med henblik på at 

markedsføre museet over for de mange krydstogtgæster, der besøger 

København. Der samarbejdes ligeledes med Turistførerforeningen, der i 

sommersæsonen besøger museet sammen med de udenlandske 

krydstogtturister. 

Museets Skoletjeneste  

I 2018 har 65 klasser fra folkeskolen, 30 klasser fra 

ungdomsuddannelser og 20 klasser fra de højere læreanstalter brugt 

museets undervisningstilbud. Hertil kommer gratis besøg i åbningstiden 

af 1761 skoleelever samt 1984 besøg på studiekort, der giver rabat på 

entreen til museet. Det er 3745 studierelaterede besøg i museets 

åbningstid.  

Museet har samlet set i gennemsnit afviklet 2,5 omvisnings- eller 

undervisningsforløb om ugen.   
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Museets arbejde med tilbud til undervisningssektoren er forsat i 2018, 

og museet samarbejder med netværket Skoletjenesten, der er blevet 

nationalt og synliggør museets undervisningstilbud. 

Alle skoleelever og elever på ungdomsuddannelser har gratis adgang til 

museet i åbningstiden sammen med en lærer eller underviser. 

Museet har siden 2017 ikke haft mulighed for at fortsætte sit ellers gode 

samarbejde med DIIS omkring undervisning med et Oktober ’43-forløb 

som en del af en undervisningspakke i forlængelse af Auschwitz-dagen. 

Disse midler er allokeret til Batavia Media og DigTea, der præsenterer 

museets tilbud på deres hjemmeside, men ikke yder økonomisk støtte 

til museumsbesøg, som DIIS gjorde. Museet har også i 2018 holdt en 

række møder med Batavia Media, da der fortsat er fælles interesser 

omkring formidlingen af Oktober ’43. 

I 2018 fik undervisergruppen yderligere et medlem. Det blev prioriteret 

i efteråret 2016 at udvikle standardmanuskripter 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 museets erfaring, at dette letter 

oplæring af nye undervisere, og det vil efter de gode erfaringer fortsat 

være vejen frem. I 2018 er der dog blevet arbejdet på en skærpelse og 

revidering af enkelte af forløbene, og dette arbejde fortsætter ind i 

2019.  

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

undersøger derfor løbende de bedste mulige alternativer til 

annoncering omkring museets undervisning.  

Museet har i 2018 løbende haft en dialog med Jødisk 

Informationscenter med henblik på at udvikle klare og forskellige 

profiler i undervisningstilbuddene og dermed undgå unødig 

konkurrence. 

   

Elever på besøg i åbningstiden. Billedet blev også brugt på museets Instagram. 

Foto: Dansk Jødisk Museum. 
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Besøgstal og museumsbutik 

Besøgstal 

Museet har igen i 2018 oplevet et godt besøgstal med en stigning på 

10,5 %.    

Besøg i permanent udstilling inkl. omvisninger  30.312 

Heraf omvisninger              4.528 

 

Entré  
Museets indtægt på entre og omvisninger blev 1.011.200 kr. mod 

budgetteret 750.000 kr. 

   

Museumsbutikken 

Museumsbutikken sælger bl.a. souvenirs, dvd’er og bøger. I 2018 

omsatte butikken for 256.035 kr. mod budgetteret 215.500 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 opgaver. 

 

Kontorer 

Museets bestyrelsesformand og direktør har i en årrække arbejdet med 

mulige løsninger på museets behov for yderligere plads og øget 

sikkerhed for museets personale. I 2017 lykkedes det endelig at få 

samlet administrationen i nye sikre lokaler i Fisken i Det Kongelige 

Bibliotek. Her flyttede museet ind i juni 2017 til personalets store 

tilfredshed og med langt bedre synergi og effektivitet. Denne positive 

udvikling er fortsat hele 2018 igennem.    

Magasin 

Museet leder fortsat efter yderligere magasinplads. I 2017 udvidede 

museet sit lejemål i lokalerne i Næstved som følge af registreringen af 

stolerækkerne fra Læderstræde-synagogen. Det er dog fortsat ikke en 

optimal løsning, og der mangler stadig plads til samlingen.  

 

Sikkerhed 
Siden 2015 har der fra Justitsministeriet foreligget en beslutning om 

terrorsikring af Dansk Jødisk Museum. Der er i 2018 endnu ikke fundet 

en tilfredsstillende løsning for museet. Daniel Libeskind skrev til 

museets direktør i juni 2018 om problemstillingen, og den 20. juni 

besluttede museets bestyrelse at følge Daniel Libeskinds råd om et 

glashus foran museets nuværende hovedindgang. Dette var den mest 

enkle og billige løsning i forhold til andre forslag, som museets 

bestyrelse ikke kunne acceptere. Herunder indgang gennem museets 

bagdør eller fælles med Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet gennem 

bibliotekets gamle indgang ud til haven, hvilket kan opfattes som en 

ghettoisering af museet med tab af egen identitet som institution.  

Museet har hold møde med Teknik– og Miljøforvaltningen i Københavns 

Kommune om et glashus. Her afventer man nu et konkret forslag og 
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anbefalede Daniel Libeskind som arkitekt, da der så blot var tale om et 

yderligere element til noget allerede eksisterende i museet og uden for 

museet, da Libeskind også har tegnet museets forplads.  

 

Museet bestilte et projektforslag til et glashus hos Daniel Libeskind i 

december 2018.  

Der forventes en snarlig løsning, der respekterer symbolikken ved 

museet, dets arkitektur og tilstedeværelse som en selvstændig 

institution nært forbundet til redningen af de danske jøder og den 

agtelse for det jødiske i Danmark, som skiftende statsministre og 

regeringer fremhæver gang på gang.  

 

Museets organisation og 

administration 

Museets bestyrelse 

Museets bestyrelse bestod i 2018 af: 

Bestyrelsesformand Frank Birkebæk indtil 20. august (udpeget af 

Dansk Industri).  

Bestyrelsesformand Finn Schwarz, valgt den 12. oktober (udpeget 

af Det Jødiske Samfund i Danmark). 

Hanne Trautner-Kromann (udpeget af Lunds Universitet). 

Niko Grünfeldt (kulturborgmesteren i Københavns Kommune er 

født medlem af museets bestyrelse) indtil 1. november. 

Franciska Rosenkilde (kulturborgmesteren i Københavns Kommune 

er født medlem af museets bestyrelse) fra 1. november. 

Simon Strange (udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns 

Kommune). Substitueret af Tue Hækkerup under orlov.  

Michael Feder (udpeget af Visit Denmark). 

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

Michael Metz Mørch (udpeget af Dansk Industri) fra den 20. 

december.  

Kommitterede medlemmer: 

 Steen Langebæk indtil den 6. december.  

 Ivar Samrén.  

 Michael Metz Mørch indtil 20. december.  

Bestyrelsen har i 2018 afholdt 7 bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen har i 2018 taget afsked med Steen Langebæk, der er en 

”founding father” og trofast støtte af museet. Hans hjælp har i mange år 

været helt uvurdelig. Bestyrelsen har også taget afsked med Frank 

Birkebæk, der i mange år var museet en god rådgiver. Tidligere 

bestyrelsesformand Ivar Samrén har modtaget bestyrelsens gratulation 

med 80-årsdagen 29. november.  

 

Forsikringer 

Museet var i 2018 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring. 

Museets personale 

Fast personale  

I 2018 bestod det fuldtidsansatte personale af følgende medarbejdere: 

 Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen.  
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 Museumsinspektør, mag. art. Sara Fredfeldt Stadager.   

 Museumsinspektør, cand. mag. Signe Bergman Larsen, 

returneret fra barsel den 23. juli 2018. 

 Museumsinspektør Magnus Panduro Juhl, barselsvikar for Signe 

Bergman Larsen indtil 1. august 2018. 

 Museumsassistent, cand. mag. Mads Emil Løkke Kristensen. 

 Projektleder, cand. mag. Thomas Bonnemann Egebæk fra den 

1. oktober 2018.   

 Regnskabskonsulent Benny Kusk. 

Timelønnet personale 

Museets studentermedarbejdere varetog i 2018 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. 12 studentermedhjælpere 

arbejdede på museet i 2018.  

 

Frivillige 

Frivillige bidrog på mange måder til museets arbejde og yder fortsat en 

stor indsats med servicering af museets gæster i åbningstiden, i 

samlingsarbejdet, som assistance ved særlige arrangementer m.m.  15 

frivillige arbejdede på museet i 2018. 

Årets arrangement for museets frivillige gik til det jødiske Faaborg i 

august. Direktøren viste rundt i det jødiske Faaborg, der har synagogen 

i behold. Efterfølgende omvisning på Faaborg Museum med frokost, 

derefter besigtigelse af den jødiske begravelsesplads i Faaborg. 

Afslutning i direktørens fritidshus i Bøjden med fynsk æblekage, 

mormorboller, kaffe og te samt besigtigelse af haver og æbletræer. 

   

Besøg ved den jødiske begravelsesplads i Fåborg.  

 
Museets frivillige på æblerov i direktørens have i Bøjden. 

Foto Dansk Jødisk Museum 
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Personalearrangementer  

Museet deltog igen i 2018 i den årlige DHL-Stafet i august i Fælledparken 

– dette år med 2 hold. Holdet var sammensat af studentermedhjælpere 

og fast personale, og det hurtigste hold kom i mål med en rekordtid på 

2 timer og 19 minutter.  

 

Museets hold til DHL-løbet i Fælledparken.  

Foto: Dansk Jødisk Museum. 

 

Museet afholdt det årlige traditionsrige Chanukkah-arrangement den 

26. november for alle museets medarbejdere og nære 

samarbejdspartnere. 

 

Kurser og efteruddannelse 

Janne Laursen deltog i AEJM’s årlige konference i Budapest.  

Sara F. Stadager var på projektledelseskursus i foråret hos ODM og et 

kursus i fastholdelse af følgere på Facebook. Derudover har både Signe 

Bergmann Larsen og Sara F. Stadager været på det obligatoriske SARA-

kursus, også afviklet af ODM. 

Museets økonomi 

Museet har i 2018 modtaget 2.438.948 kr. i driftstilskud fra Københavns 

Kommune samt 229.547 kr. i tilskud til Auschwitz-Dagen.  Hertil modtog 

museet 1.015.000 kr. i almindeligt statstilskud.  Museet modtog 597.400 

kr. i ikke-offentlige tilskud og havde 1.011.200 kr. i egenindtægt samt 

omsatte for 256.035 kr. i museumsbutikken.  

Med en besøgsfremgang på 10.5 % er omsætningen i entre og butik 

også tilfredsstillende.  Museet er kommet langt og vil bruge de 

indhøstede erfaringer i arbejdet med den fortsatte udvikling af museet.   

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

museets regnskabschef.  

 

 

 


