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Ukendt jødisk lokalhistorie kommer frem i lyset 

 
Der har boet jøder mange steder i Danmark. Hvilket liv skabte de sig? Hvor blev de af? 
Dansk Jødisk Museum vækker den ukendte jødiske lokalhistorie til live på et interaktivt Klik 
& Find-kort. 

Rundt omkring i arkiver, på museer og i kommodeskuffer er der spor af den ukendte jødiske 
lokalhistorie. Nu vil Dansk Jødisk Museum bringe historierne frem i lyset som led i et større 
forskningsprojekt om jøder i dansk erhvervsliv.  
 
Historierne indsamles på et interaktivt Klik & Find-kort på museets hjemmeside www.jewmus.dk.  
 
"Vi vækker en historie til live, som aldrig er blevet skrevet. Lokalt kunne ingen længere huske, at 
der var en ravjøde i Ringkøbing, en jødisk bager i Snøde på Langeland, og at der blandt 49 dømte 
for falskmøntneri var to jøder fra Fåborg. Disse glimt af fortiden beriger de lokale samfunds 
historie, og så er det guld værd for forskningen i de danske jøders historie," siger Janne Laursen, 
museumsdirektør på Dansk Jødisk Museum. 

Dansk Jødisk Museum opfordrer alle interesserede til at hjælpe med at udvide kortet ved at tilføje 
egne historier om jøder, der har virket og boet lokalt i perioden 1600-1930. Der indsamles også 
oplysninger om jødiske synagoger og jødiske begravelsespladser. 
 
En særlig erhvervshistorie 
De første jøder indvandrede til Danmark i 1600-tallet. De var inviteret af Christian IV med løfter om 
bedre vilkår for at arbejde og praktisere deres religion.  
 
"Jøder har været mere aktive inden for visse erhverv, fordi det gennem århundreder er blevet 
dikteret af magthavere og myndigheder, hvad de måtte arbejde med. Jøder er især rejst til de byer 
og lokalsamfund, der har inviteret dem indenfor. Alle de personlige historier, vi nu får kendskab til, 
vil give os en mere nuanceret forståelse af det generelle billede og hjælpe os med at skrive et nyt 
spændende kapitel i historien om de danske jøder," siger Janne Lausen.  
 
Klik & Find-kortet findes på Dansk Jødisk Museums hjemmeside www.jewmus.dk. 
 
Yderligere oplysninger:  
Museumsdirektør Janne Laursen, Dansk Jødisk Museum, tlf. 33 11 22 18. 
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