
 
 

Ny podcast om Dansk Jødisk Historie 

I dag udkommer første afsnit i en ny podcast serie, der stiller fokus på spændende, dramatiske eller 
ukendte historier og mysterier fra den lange fælles dansk jødiske historie. De udfoldes i fortælling og 
dialog af historiker og journalist Bent Blüdnikow og tidligere overrabbiner Bent Lexner. Podcasten er 
blevet til i et samarbejde mellem Dansk Jødisk Museum og Jødisk Informationscenter. Første sæson 
skydes bogstaveligt i gang i dag med historien om drabet på den unge jøde, Alexander Keller, i 1945. 

I februar 1945 blev den unge jøde, Alexander Keller, myrdet af en dansk nazist på badeanstalten i 
Studiestræde i København. Men hvad lavede han i København, når alle andre danske jøder var flygtet eller 
deporteret? Arbejdede han for modstandsbevægelsen eller blot for sig selv? Eller var han bare en ung jøde, 
der var blevet fanget af omstændighederne? De spørgsmål går Bent Blüdnikow og Bent Lexner i kødet på i 
første afsnit af en ny podcast udgivet af Dansk Jødisk Museum. 

Den er blevet til i et samarbejde med Jødisk Informationscenter om at skabe en podcast for alle, der har 
interesse for spændende nye historier og vinkler på Danmarkshistorien fortalt i ørehøjde med afsæt i den 
dansk jødiske historie. Det er de to drevne formidlere og fortællere, Bent Blüdnikow og Bent Lexner, der i 
de første afsnit øser ud af deres enorme viden. Bent Lexner har som tidligere overrabbiner en stor viden 
om Det Jødiske Samfund i Danmark. Bent Blüdnikow, der har en lang karriere som historiker og journalist 
ved Berlingske Tidende, supplerer ham med sin store viden om dansk jødisk historie. 

”Det var egentlig Bent og Bent, der henvendte sig til museet i første omgang. Ideen om at skabe en podcast 
med fokus på dansk jødisk historie passede perfekt ind i museet ønske om at gøre de utallige spændende 
og dramatiske aspekter af dansk jødisk historie til et bredere publikum”, siger museumsdirektør Janus 
Møller Jensen. ”Fremadrettet er det en vigtig platform for formidling af de mange spændende, ukendte og 
relevante historier, som udgør en central del af vores fælles Danmarkshistorie”. 

Første sæson er planlagt til at løbe det næste halve år med et nyt afsnit hver den første torsdag i måneden. 
Her kan du eksempelvis høre om jødefejden i 1819, om de danske snublesten, de hemmelige jødiske 
begravelser under Anden Verdenskrig og historien om Druknestenen på Åboulevarden i København. 

 

For mere info kontakt: 

Signe Bergman Larsen, museumsinspektør Dansk Jødisk Museum 
Mail: sbl@jewmus.dk / mobil: 9123 0721. 
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