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Dansk Jødisk Museum i 2019
Indledning
Museet er med udgangspunkt 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 landegrænser. Museet er aktivt
medlem af foreningen Association of European Jewish Museums
(AEJM).
Museets sikkerhed var også i 2019 et centralt anliggende.
Justitsministeriet besluttede at arbejde videre med museets forslag om
Daniel Libeskinds tilbygning til museet foran hovedindgangen med
Bygningsstyrelsen som projektleder, hvad man også i Københavns
Kommune fandt oplagt. Projektet forventes at være endelig på plads
primo 2020 med henblik på en realisering.
I 2019 har museet arbejdet med et oplæg til en ny permanent udstilling
til brug for fundraisingen. Bestyrelsen har godkendt et endeligt oplæg,
og der resterer en finslibning af budgettet og tilbud på fornyelsen af
montrerne, som JAC Studios vil arbejde med at få endeligt på plads i
2020.
Som planlagt har museet i 2019 arbejdet med en bog på dansk og
engelsk om museets særudstilling ”HJEM. En særudstilling om
følgevirkninger af krig og forfølgelse”. Udstillingen blev vist 2013-16.
Bogen vil rumme et revideret udvalg af billeder og tekster fra

udstillingen samt en ny teknik til bøger med henblik på at kunne afspille
film og lyd på sin telefon.
Bogen lanceres i forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse den 5.
maj 2020.
Museet publicerede databasen Safe-Haven i 2018, og den er meget
brugt. Der er i løbet af 2019 tilføjet omkring 600 yderligere protokoller
fra Sverige i Safe-Haven takket været hjælp fra en frivillig entusiast i
Sverige, og takket været frivillig hjælp fra Allan Falk er databasen nu
gennemarbejdet med korrekturlæsning af navne, så de er i
overensstemmelse med andre databaser. Der mangler stadigvæk
personer i databasen, hvis protokoller befinder sig lokalt i Sverige.

Databasen Safe-Haven bliver fortsat benyttet hyppigt og den opdateres løbende med
nye protokoller.

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.
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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.



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)

Samlingsarbejdet
Accession og givere

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

Den samlede accession til museets samling i 2019 er på 375 objekter,
der består af 45 genstande, 120 fotos, 188 arkivindhold, 20
magnetmedier og 2 kunstværker. Objekterne er doneret af 30
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 dokumentering af
de polske jøders liv i Danmark siden 1969.
I 2019 har museet arbejdet med undersøgelsessager, hvor nogle er
blevet omformuleret, og enkelte sager er blevet afsluttet, imens andre
er blevet samlet og delt ud på nye sager. Dette arbejde afsluttes primo
2020, og er som hidtil fundamentet for museets indsamling og
forskning.
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Registrering
Den største udfordring for registreringen i 2019 har været
implementeringen af det nye registrerings- og administrationssystem
SARA. I 2018 var der en periode på næsten seks måneder, hvor der ikke
kunne registreres. Dette efterslæb er blevet registreret i 2019.
Museet har i 2019 fået overdraget flere genstande af forskellig karakter.
Fra Herbert Pundik fik vi hans diplomer, taler og medaljer fra nyere tid.
Samtidig har vi fået overdraget en stor billed- og arkivsamling fra de
polske jøder i anledning af 50-året for deres ankomst til Danmark.

til det gamle registreringssystem REGIN, er stadigvæk aktiv, men
nyregistreret materiale i SARA kommer ikke ud til offentligheden, før
afløsersystemet bliver implementeret. Dette forventes at ske i løbet af
2020-2021.
Biblioteket har fortsat vokset i 2019. Museet har modtaget adskillige
donationer til samlingen, hvori der ofte var bog- og tidskriftsmateriale.
Meget af dette materiale har ikke været samlingsegnet, men det har
kunnet bruges i museets håndbibliotek til anvendelse af personalet,
forskere og studerende. Samlingspersonalet har derfor brugt ressourcer
på sortering og pladsregistrering af bog- og tidskriftsmateriale i
bibliotekets kartotek.

Brug af samlingen og forskningsmediering

Donation fra Herbert Pundik. Foto: Tina Agnew

Den store donation fra 2018 bestående af administrationspapirer fra
menigheden i Krystalgade samt en række materialer fra en oprydning
på Mosaisk Vestre Begravelsesplads er stadigvæk i sorteringsfasen. I
2019 blev store dele af materialet fra Mosaisk Vestre Begravelsesplads
finsorteret. Der foreligger et fortsat stort sorterings- og
registreringsarbejde, der vil kræve en stor samlingsmæssig indsats i
2020-21.
Museet har i 2019 fortsat haft størstedelen 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. Hjemmesiden, der er front-end udgaven

I 2019 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 for de danske jøders flugt i 1943 og slægtsforskning fyldt
en del.
I 2019 har 11 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 i
forlængelse af Safe-Haven-projektet fra 2018 med henblik på udvidelse
af databasen.
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Museet har haft to specialestuderende, som har gjort aktivt brug af
samlingen. Begge har haft studiepladser i museets bibliotek. Særligt har
specialet omhandlende museets store Torah-vimpel-samling fyldt i
samlingspersonalets daglige drift. Der har ligget et stort arbejde med at
fremfinde, udpakke, indpakke og tilbagelægge alle museets vimpler.

Udlån
I 2019 har museet forlænget udlånet af 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 2021 med mulighed for forlængelse.
Museet har i 2019 fortsat haft samlingsobjekter udlånt til
Immigrantmuseets permanente udstilling. Objekterne belyser den
jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20.
århundrede.

Bevaringsarbejde

Specialestuderende inspicerer en af museets mange Torah-vimpler. Foto: Tina Agnew

Produktionen af HJEM-kataloget har også udgjort en væsentlig del af
samlingsarbejdet i 2019. Fremfinding og klargøring af alle genstandene
fra HJEM-udstillingen til fotografering har været af højeste prioritet for
samlingspersonalet. Denne prioritering har været nødvendig for at
formidlingsarbejdet med HJEM-kataloget kunne sættes i værk.
Dette inkluderer ikke de fotobestillinger og spørgsmål til samlingen, som
ikke kræver fysiske besøg, men som udredes og opklares af
museumsinspektøren og registratoren.

Museet har, som i andre år, fokus på den forebyggende konservering.
Dertil har donerede objekter i kritisk tilstand været gennem
konservatortjek. Museet har i 2019 haft et obligatorisk tjek af museets
udstillede genstande og har fået en rapport over deres tilstand.

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 i 2019 har der været fuldt fokus på at fundraise til projektet.
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Projektet har fået tilsagn fra Beckett-Fonden om en del af midlerne,
resten er dog endnu ikke rejst.
I 2019 er der også blevet arbejdet på Klik & Find om end lidt mindre end
de forudgående år, da der blandt museets frivillige kræfter har været
fokus på Safe-Haven. Museet vil genoptage arbejdet i 2020.

Forskningssamarbejde
Museet har siden 2017 samarbejdet med Aarhus Universitet omkring
religion på museer sammen med Den Gamle By i Aarhus,
Immigrantmuseet, 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 er startet i 2019 med
en række møder og workshops. Museet har i den forbindelse deltaget
aktivt hele vejen og er også et pionermuseum med henblik på erfaringer
med at arbejde med religion på et sekulært museum. Det er et
fremragende samarbejde, og museet får og giver faglig inspiration.
Velux Fonden er glad for projektet.

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 2019 drejet sig om en række
projekter, heriblandt en oversættelse af den populære ”Jewish Mamas
Kitchen” til engelsk og et nyt opskriftshæfte ”Smag er kultur”, der blev
udarbejdet som supplement til museets Kulturnat med fokus på
ankomsten af de polske flygtninge fra 1969 og frem. Herudover
påbegyndte museet arbejdet med at udgive udstillingskataloget til
museets særudstilling ”HJEM – En særudstilling om eftervirkningerne af
krig og forfølgelse”. Kataloget bliver udgivet på dansk og engelsk.
Ud over dette er der i 2019 blevet skrevet artikler til Jødisk Orientering
med fokus på de polske flygtninge, som har været museets formidlings
omdrejningspunkt i 2019.

Ny permanent udstilling
Arbejdet med at revidere den permanente udstilling blev startet i 2018
og har resulteret i et oplæg til brug i fundraisingen til udstillingen.
Oplægget er blevet godkendt af museets bestyrelse i 2019. Der er tale
om et idéoplæg med enkelte konkrete eksempler, da der netop skal
søges penge til en konkretisering. Museet samarbejder med JAC
Studios, Johan Carlsson om finpudsning af budgettet i 2020. Herudover
afventer også en oversættelse af materialet til udenlandske fonde.
Dette vil der blive arbejdet på i 2020.

Forsiden til opskriftshæftet ”Smag er Kultur”. Foto: Marion Hirschorn. Design: RAW
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Formidling
I 2019 har museet haft fokus på formidlingen af historien om de polsk
jødiske flygtninge fra 1969. Dette fokus kulminerede i en installation i
den permanente udstilling, der formidler interviews og nyindsamlede
billeder. Sommeren igennem var der omvisninger i den permanente
udstilling på engelsk for de mange sommerturister. Museet har
endvidere tilbudt omvisninger på begravelsespladsen i Møllegade for
det dansksprogede publikum.

publikum til Kulturnatten. Museet holdt en særåbning for Coordination
Commitee og foreningens medlemmer. Historien om de polske jøder er
ikke ret kendt af almenheden og forekommer at have et mere snævert
publikum.

En særlig satsning i 2019 var en installation ”Lyden af Glas”, skabt af
Teater Fluks. Installationen formidlede Krystalnatten i Tyskland i 1938
med hjælp fra store glasflader, der var påmonteret højtalere.
Installationen blev også inddraget i museets undervisningsforløb om
Oktober ’43, hvor den fik en helt særlig klangbund.
Årets Kulturnat satte museet fokus på 50-året for ankomsten af de polske jøder. Foto:
Tina Agnew

Auschwitz-Dag

Lydinstallationen ”Lyden af Glas”. Foto: Tina Agnew

50-året i Danmark – De polsk jødiske flygtninge
Omdrejningspunktet for 2019 var markeringen af 50-året for ankomsten
af de polsk jødiske flygtninge i 1969 og frem. Dette arbejde bestod af
både indsamling af nyt materiale i form af billeder, arkivmateriale og
interviews i samarbejde med Coordination Commitee. Materialet indgik
i en installation i museets permanente udstilling, der åbnede for

Københavns Kommune har pr. 2018 overdraget Dansk Jødisk Museum
at arrangere kommunens markering af Auschwitz-Dag den 27. januar
med dertilhørende bevilling. Museet har igen i 2019 afviklet
arrangementet med stor succes. Allerede 14 dage før afviklingen var
salen fuldt tegnet, og der måtte arbejdes med en venteliste. Til selve
afviklingen var salen på over 400 sæder næsten fyldt. Den etablerede
styregruppe bestod i 2019 af seniorforsker, ph.d. Cecilie Felicia
Stokholm Banke, DIIS, Jonas Karpantschof, udpeget af Det jødiske
Samfund, blev grundet jobskifte i juni 2019 erstattet af Nili Baruch, samt
af museumsinspektør Sara F. Stadager og museumsdirektør Janne
Laursen. Museet holdt Københavns Kommune løbende orienteret
igennem året. Arrangementet blev afviklet i Dronningesalen på Det
Kongelige Bibliotek, som blev reserveret til arrangementet igen i 2020.
Museet valgte atter i 2019 at streame arrangementet live på Facebook,
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hvilket igen gav meget positiv respons. Det filmede arrangement er
efterfølgende lagt ud på museets hjemmeside. Ved arrangementet i
2019 var der fokus på betydningen for fremtiden ved at mindes
Holocaust, og alle talerne blev givet tematikken ”Remember for the
Future”. Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen var inviteret til
at tale, det samme var forskeren Jan Gross, og der var vidnesbyrd fra
både en kurdisk flygtning fra 1990’erne og en dansk jødisk flygtning fra
Oktober 1943.

Arrangementer
Museets arrangementsprogram i 2019 omfattede en række
omvisninger i museets faste udstilling, ture ude i byrummet, samt den
tidligere nævnte miniudstilling. Særlig nævnes kan:
Auschwitz-dagen den 27. januar, der udover arrangementet i
Dronningesalen også gav gratis entré i museets udstilling og
teaterforestillinger i udstillingen.

Museet havde valgt ’Bobbes køkken’ som tema, og børnene kunne flette
challabrød i trylledej, blive klogere på kosher og høre om Purim. Museet
forventer at være med igen i 2020.
Den 13. juni havde museet desuden et særarrangement i forbindelse
med, hvad der ville være Anne Franks 90-års fødselsdag. Arrangementet
var en bogterapi-session med psykolog Laura Francioli og tog
udgangspunkt i Anne Franks dagbog.
Den 11. oktober var det den tidligere nævnte Kulturnat, hvor museet
satte fokus på 50-året for ankomsten af de polske jøder. I denne
forbindelse var der blevet sat projektorer op i udstillingen, som
projekterede billeder og udsagn, som museet har indsamlet.
Kulturnatten regnede væk i hele København. Desuden blev der
produceret et opskriftshæfte med særlige retter. Museet valgte at lade
filmene køre i den normale åbningstid måneden ud.
Den sidste markante satsning museet valgte i 2019 var installationen af
værket ”Lyden af glas”. Værket er skabt af Teater Fluks og markerer
Krystalnatten i Tyskland i 1938. Værket blev uhyggeligt aktuelt i lyset af
det hærværk, som højreradikale kræfter i landet er mistænkt for at have
udøvet mod den jødiske begravelsesplads i Randers og på private
adresser rundt om i Danmark.

Formidling uden for museet
Museets direktør byder velkommen til Auschwitz-dag 2019. Foto: Dansk Jødisk Museum

Som et nyt tiltag deltog museet i Den Lille Kulturnat, der blev afholdt for
første gang d. 15. marts. Tanken bag Den Lille Kulturnat er at udbrede
kendskabet til museer og andre kulturinstitutioner for de 5-12 årige.

Igen i 2019 er der blevet afviklet en lang række byvandringer og
omvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Disse er blevet
afviklet af museets meget kompetente studenterkorps. Særligt
byvandringen har fået et kærligt gennemsyn og bearbejdning af
Karoline Mydtskov.
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Nyhedsbreve
I 2019 blev der udsendt 4 nyhedsbreve med information om
arrangementer, nyt fra samlingsarbejdet, museumsbutikken og meget
andet. Der er ca. 1.800 tilmeldte modtagere af museets nyhedsbrev.

Sociale medier

Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Foto: Dansk Jødisk Museum

VIP-besøg
Museets 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 Brasiliens ambassadør Carlos Antonio da Rocha
Paranhos, Direktør for International Jewish Affairs fra The American
Jewish Comitee (AJC) Rabbiner Andrew Baker, Sveriges
kulturministerium og British Library.

Museet har i 2019 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 36 opslag i hele 2019. Pr. februar 2020 har museet ca.
1900 følgere på Facebook og lige over 1.100 på Instagram. Det er dog
ressourcekrævende, og større museer har medarbejdere på fuld tid, der
kun arbejder med Facebook eller Instagram. Museet var heldig i den
sidste halvdel af 2019 at få støtte til denne del af arbejdet med en
fotograf i arbejdsprøvning, hvilket var positivt særligt for Instagram.

Hjemmeside
Museets hjemmeside (www.jewmus.dk) har på forsiden haft filmen fra
Auschwitz-Dag 2019 liggende, samt bannerreklamer for særudstillingen
HJEM, Klik&Find og safe-haven.dk.
Museets hjemmeside havde ca. 41.000 besøg af ca. 32.300 unikke
brugere. Safe-haven.dk havde ca. 33.000 brugere med ca. 41.000
sessioner.
Opslag fra museets Instragram konto. Foto: Tina Agnew
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Presse, PR og markedsføring
Presse og medier
Museet var i 2019 repræsenteret i radio og en række avisartikler på den
noget sørgelige baggrund af hærværk udøvet mod den jødiske
begravelsesplads i Randers. Museet blev kontaktet som eksperter på
både dansk jødisk historie og antisemitisme. Museet kunne i den
forbindelse konstatere, at pressen inden henvendelsen havde
orienteret sig på både Klik&Find samt i museets bog ”En
indvandringshistorie”. Museets store arbejde kom på den noget
sørgelige baggrund til sin ret. Både direktør Janne Laursen og
museumsinspektør Sara F. Stadager stillede op til interviews til både
aviser, radio og TV.

Egne artikelbidrag
I 2019 er det direktør Janne Laursen og registreringsmedarbejder
Thomas B. Egebæk der har skrevet artikler. 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. Der
har i 2019 igen været prioriteret at bringe budskabet om safe-haven så
bredt ud som muligt.

Københavns Kulturkvarter
Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, trådte i 2019 tilbage som
formand for Kulturkvarterets styregruppe, og formandskabet blev
overtaget af Folketinget repræsenteret ved Anne-Mette Falbe Hansen.
Dansk Jødisk Museum har atter i 2019 prioriteret dette samarbejde højt.

Kulturkvarteret har et bredt fundament med deltagelse af DJM,
Teatermuseet, Rigsarkivet, Københavns Stadsarkiv, Tivoli, Dansk

Arkitektur Center, Glyptoteket (er dog udtrådt i midten af 2019),
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 tæt med
Københavns Kommune. Museet deltog i FOKUS-Festival, som Nikolaj
Kunsthal huser, hvilket vi var rigtig glade for.
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.
I 2019 har udvalgsarbejdet i Kvarteret været sat i bero, mens
styregruppen har arbejdet med NORRØN omkring en branding-strategi,
og hvad fremtiden for Kvarteret bør bringe.
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Generel markedsføring
I 2019 er der brugt PR-midler til annoncering med visning af placering
på diverse turistkort og digital markedsføring. Igen i 2019 har vi
prioriteret hop-on hop-of busserne og deres bykort samt Skymap. I 2019
blev vi kontaktet af Stromma, der er ved at oparbejde en konkurrent til
Copenhagen Card i et Copenhagen City Pass. Da en række af museets
naboer også er en del af ordningen, gik museet også med i ordningen.
Der er også blevet brugt midler på annoncer i Jødisk Orientering til
Auschwitz-Dag.
Museets informationsbrochure er trykt på dansk og engelsk og blev
omdelt til hoteller og andre relevante samarbejdspartnere.
Museet fortsatte i 2019 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 2019 har 57 klasser fra folkeskolen, 24 klasser fra
ungdomsuddannelser og 11 klasser fra de højere læreanstalter brugt
museets undervisningstilbud. Hertil kommer gratis besøg i åbningstiden
af 1325 skoleelever samt 1890 besøg på studiekort, der giver rabat på
entreen til museet. Det er 3215 studierelaterede besøg i museets
åbningstid.
Museet har samlet set i gennemsnit afviklet 2 omvisnings- eller
undervisningsforløb om ugen.

Museets arbejde med tilbud til undervisningssektoren er fortsat i 2019,
og museet samarbejder med netværket Skoletjenesten.
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 er i 2019 løbende blevet
holdt orienteret om Batavia Medias arbejde, da der fortsat er fælles
interesser omkring formidlingen af Oktober ’43.
I 2016 blev det prioriteret 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 2019 er der dog blevet
arbejdet på en lettere revidering af de eksisterende materialer og, for
nogle forløb, en omskrivning af formatet. Museet er begyndt at
fokusere på tilgængeliggørelse af forløb på museets hjemmeside for at
tilgodese de klasser, der har svært ved at komme til København. Særligt
museets Antisemitisme-forløb har der været fokus på, så det bliver
bredt ud så meget som muligt, og det er håbet, at det kan komme det i
starten af 2020.
Museet har i 2019 løbende haft en dialog med Jødisk
Informationscenter med henblik på at udvikle klare og forskellige
profiler i undervisningstilbuddene og dermed undgå unødig
konkurrence.
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Besøgstal og museumsbutik

museet, hvad der er af stor betydning i hverdagen, og denne positive
udvikling er fortsat hele 2019.

Besøgstal

Magasin

Museet har i 2019 oplevet et godt besøgstal.

Museet har i sommeren 2019 beset magasinlokaler i Jystrup, ejet af
Fjernarkiv Danmark, og har nu tegnet kontrakt på magasin her. Det er
forventningen, at museets samling vil blive rykket dertil i 2020.

Besøg i permanent udstilling inkl. omvisninger

29.262

Heraf omvisninger

3.287

Sikkerhed
Entré
Museets indtægt på entre og omvisninger blev 897.767 kr. mod
budgetteret 753.000 kr.

Museumsbutikken
Museumsbutikken sælger bl.a. souvenirs, dvd’er og bøger. I 2019
omsatte butikken for 165.720 kr. mod budgetteret 215.000 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
Museet fik administration i Fisken i 2017. Det gav mere plads, bedre
synergi og øget sikkerhed for museets personale. Det er tættere på

Siden 2015 har der fra Justitsministeriet foreligget en beslutning om
terrorsikring af Dansk Jødisk Museum. Der er i 2019 endnu ikke blevet
færdiggjort 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
marginalisering af museet med tab af egen identitet som institution.
Museet har holdt møde med Teknik– og Miljøforvaltningen i
Københavns Kommune om et glashus. I 2019 er der kommet et konkret
forslag fra Daniel Libeskind, som har ligget til behandling i forskellige
styrelser gennem 2019. Forslaget forventes at være godkendt og på
plads primo 2020. Forslaget er en 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.
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Museets organisation og
administration

Museets personale

Museets bestyrelse

I 2019 bestod det fuldtidsansatte personale af følgende medarbejdere:

Museets bestyrelse bestod i 2019 af:
Bestyrelsesformand Finn Schwarz (udpeget af Det Jødiske Samfund
i Danmark).
Hanne Trautner-Kromann (udpeget af Lunds Universitet).
Franciska Rosenkilde (kulturborgmesteren i Københavns Kommune
er født medlem af museets bestyrelse).
Simon Strange (udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns
Kommune).
Michael Feder (udpeget af Visit Denmark).
Lis Ekner (udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie).
Michael Metz Mørch (udpeget af Dansk Industri).
Kommitterede medlemmer:


Fast personale







Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen.
Museumsinspektør, mag. art. Sara Fredfeldt Stadager.
Museumsinspektør, cand. mag. Signe Bergman Larsen.
Museumsassistent, cand. mag. Mads Emil Løkke Kristensen.
Registrator, cand. mag. Thomas Bonnemann Egebæk
Regnskabschef Benny Kusk.

Timelønnet personale
Museets studentermedarbejdere varetog i 2019 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 2019.

Ivar Samrén.

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Frivillige

Forsikringer

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. 13
frivillige arbejdede på museet i 2019.

Museet var i 2019 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring.

Årets arrangement for museets frivillige gik til det jødiske Assens i
august. Registratoren viste rundt på begravelsespladsen fra 1825.
Efterfølgende byvandring i Assens med frokost bagefter. Afslutning i
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direktørens fritidshus i Bøjden med fynsk æblekage, mormorboller,
kaffe og te samt besigtigelse af haver og æbletræer.

Byvandring i Assens var blot et af punkterne på årets frivillige arrangement. Foto: Dansk
Jødisk Museum

Personalearrangementer
Museet deltog igen i 2019 i den årlige DHL-Stafet i august i Fælledparken
– dette år med 1 hold. Holdet var sammensat af studentermedhjælpere
og kom i mål med tiden på 2 timer og 36 minutter.
Museet afholdt det årlige traditionsrige Chanukkah-arrangement den 9.
december for alle museets medarbejdere og nære samarbejdspartnere.

Kurser og efteruddannelse
Sara F. Stadager deltog i både den årlige formidlingskonference
arrangeret af MID og ODM samt AEJM’s årlige konference i Ferrara.

Åbningen af den årlige AEJM-konference i Ferrara, Italien. Foto: Dansk Jødisk Museum

Thomas B. Egebæk har været på det obligatoriske SARA-kursus,
afviklet af ODM.
Mads Emil L. Kristensen var i efteråret på kursus hos ODM i
videooptagelse og redigering, også hos ODM.

Museets økonomi
Museet har i 2019 modtaget 2.657.978 kr. i driftstilskud fra Københavns
Kommune inklusiv Auschwitz-Dagen.
Desuden modtog museet
1.493.999 kr. i almindeligt statstilskud. Museet modtog 206.820 kr. i
ikke-offentlige tilskud og havde 897.767 kr. i egenindtægt samt omsatte
for 165.720 kr. i museumsbutikken.
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.

