NYT FRA DANSK JØDISK MUSEUM
Indsamling – vis os din sukkah

Citrus, palmeblade og en hytte – den jødiske løvhyttefest!
Sådan lyder dette års kulturnat den 14. oktober hos Dansk Jødisk Museum, hvor vi rejser
en løvhytte og inviterer indenfor i hytten på forpladsen og fortæller om den danske, jødiske og ikke mindst københavnske markering af højtiden sukkot gennem 400 år. Og netop
her har vi brug for din hjælp. I løbet af september måned indsamler vi billeder af de mange sukkaher, som enten har stået eller stadig står rundt omkring i Danmark. Så hvis du har
billeder af en sukkah i Danmark eller din sukkotfejring, vil vi meget gerne høre fra dig! På
kulturnatten vil de nyindsamlede billeder blive vist frem på plancher i vores egen festligt
pyntet sukkah foran museet.
Sådan gør du: Send en mail med dine billeder (gerne så stor en fil som muligt) og en kort
tekst til. Teksten skal forklare, hvad man ser på billederne, og hvordan du plejer at fejre
sukkot. Mailen skal sendes til Laura på lhj@jewmus.dk. Herefter vil hun tage kontakt til
dig og eftersende en donationserklæring, som du skal underskrive.
Donationerne vil blive registreret i museets samling og gemmes for eftertiden, som
dokumentation på det jødiske levede liv i Danmark.
-----

Nyt podcast-afsnit
Lyt med i et helt nyt afsnit af podcastserien ”Jødiske Mysterier fra Danmarkshistorien”,
når Bent og Bent fortæller om den bemærkelsesværdige kvinde Sprintze Magnus, der gik
fra at være omrejsende handlende til vekselerer - en hidtil ukendt skæbne fra provinsen.
Sprintze Magnus begynder sin tilværelse i Danmark som illegal. Hun bliver mor til 6 børn,
hvoraf to af dem dør. Hendes mand forlader hende, og hun må sælge sine varer på markeder rundt om Fredericia. Hun arbejder sig op, får sig en butik og har senere pengeudlånsvirksomhed. Ved sin død i 1844 ejer hun to ejendomme i Fredericia.
-----

Ny hjemmeside
I forbindelse med genåbningen af Dansk Jødisk Museum, lancerer vi også ny hjemmeside.
Adressen er stadig den samme, men grafik og indhold vil afspejle museets nye udstillinger
og tiltag.
Som med alt nyt, så kan der måske være nogle fejl og mangler hist og her, men vi arbejder
intenst på at opdatere og tilgængeliggøre indhold på siden. Der er desværre også noget
indhold fra den gamle side, som vi ikke har en løsning på endnu.
Så ”Klik & Find” vil ikke være tilgængelig de næste par måneder, men vi prøver at finde en
løsning til sitet.
-----

KONFERENCE:
NOTING ABOUT US, WITHOUT US – den 6. oktober kl. 17.30 – 19.00

Den 6. oktober afholder Jødisk Informationscenter og Mino Danmark konferencen
Nothing About Us, Without Us, hvor vi sætter fokus på underepræsentation af etniske
minoriteter i danske medier. Konferencen den 6. oktober er en afslutning på en online
arrangementrække under samme tema, som har kunnet opleves over efteråret.
Nothing About Us, Without Us sætter journalistikkens rolle og ansvar for repræsentati-

onen af etniske minoriteter i medierne under lup og samler faglige eksperter, meningsdannere og journalister til konstruktive samtaler om, hvordan vi kan sikre en bedre og
bredere repræsentation i det danske medielandskab.
Til konferenceafslutningen den 6. oktober kan du opleve radiovært Sanne Cigale, der står
bag DR serien Jøde!, Nada Amir, som har deltaget aktivt i debatten og er aktiv i Mino
Ung, Rahima Abdullah, landsforperson for Dfunk og Nagieb Khaja, Journalist og dokumentarist.
Arrangementrækken Nothing About Us, Without Us er opstået på baggrund af en rapport
udgivet i foråret 2022 fra Roskilde Universitet og Ansvarlig Presse. Rapporten viser den
drastiske underrepræsentation af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Med Nothing
About Us, Without Us vil Jødisk Informationscenter og Mino Danmark ikke blot undersøge
underrepræsentation af minoriteter i medierne, men dykke ned i hvordan minoritetsgrupper repræsenteres, hvilken effekt underrepræsentationen og misrepræsentationen har på
minoritetsetniske danskeres identitetsdannelse og oplevelse af at høre til, og hvorfor en
nuanceret og inkluderende repræsentation er så vigtig.
Den online arrangementsrække har i september budt på foredrag og talks fra sociolog
Aydin Soei, lektor Karen Waltorp og professor Mahvish Ahmad og fortsætter i oktober
med oplæg fra forsker Cora Alexa Døving (3/10).
-----

Jøderne i provinsen i 1800-tallet

Dato og tid: tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 18:30 til 20:30
Tilmeldingsfrist: søndag en. 23. oktober 2022 kl. 23:30
Sted: "Fisken" (ved siden af Den Sorte Diamant), Christians Brygge 3, 1219 København K
Arrangør: Selskabet for Dansk Jødisk Historie
Tlf: +45 20662433, kontakt@sdjh.dk
Foredrag ved Vibeke Kaiser-Hansen.
I første halvdel af 1800-tallet blomstrede det jødiske liv i provinsen. I 1840 boede ca.
41% af kongerigets jøder her. I anden halvdel af århundredet gik den jødiske befolkning
udenfor København tilbage, så omkring år 1900 var det stort set slut med jødiske menig-

heder i købstæderne.
I foredraget præsenteres resultaterne bag en ny bog ”Jødernes danmarkshistorie – i
provinsen”, som er den første større fremstilling af jødisk liv og kultur uden for hovedstaden. Der vil være fokus på sameksistensen mellem jøder og kristne i de mindre bysamfund – herunder integration særligt indenfor erhverv og socialt liv.
Jødernes danmarkshistorie – i provinsen udkom 15. september 2022.
Foredragsholder Vibeke Kaiser-Hansen er ph.d. i historie og museumsinspektør på Museerne i Fredericia samt forfatter til bogen ”Jødernes danmarkshistorie – i provinsen”
(2022). Hun sidder desuden i bestyrelsen i Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Gratis for medlemmer af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, kr. 60 for ikke-medlemmer
-----

Danske konger og jøderne
Dato og tid: onsdag den 2. november 2022 kl. 18:00 til 20:00
Tilmeldingsfrist: mandag den 31. oktober 2022 kl. 12:00
Sted: "Fisken" (ved siden af Den Sorte Diamant), Christians Brygge 3, 1219 København K
Arrangør: Selskabet for Dansk Jødisk Historie & Dansk Jødisk Museum
kontakt@sdjh.dk

Selskabet for Dansk Jødisk Historie & Dansk Jødisk Museum inviterer til:
Foredrag ved Martin Schwarz Lausten
I ældre tid styrede kongen virkelig selv, dog omgivet af rådgivere. Efter Grundloven og
parlamentarismens gennemførelse blev dette ændret, men kongens mening betød alligevel
meget.
I politikken over for det jødiske mindretal i landet er der flere eksempler på regentens
positive og afgørende betydning, men der er også tilfælde af det modsatte. I foredraget
belyses dette ved udvalgte eksempler.
Foredrag ved Martin Schwarz Lausten, dr.theol. og professor emeritus i kirkehistorie ved

Københavns Universitet, har udgivet en række historiske bøger, senest Den kirkelige genforening i 1920 (2020) og Luther og Danmark i 500 år (2017). Modtog i 2012 Dansk Forfatterforenings faglitterære pris for sit enestående formidlingsarbejde i seksbindsværket om forholdet mellem jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid.
Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab siden 1996.
Pris: 60 kr.
Gratis for medlemmer af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
-----

STOR SUCCES TIL COPENHAGEN COOKING

Jødisk Informationscenter deltog endnu en gang til Copenhagen Cooking Festival,
hvor vi sammen med D.A. Kosher serverede jødiske specialiteter og blå himmel.
Her var der mulighed for at smage på bl.a. Shakshuka, Bishbash, Challah, Bourekas og
Sabich. Der var stor interesse for arrangementet, hvor besøgende både blev klogere på
kosherreglerne, det meget mangfoldige jødiske køkken og alle de verdenshjørner, hvorfra retterne kommer.
Udover jødisk madmarked var der også til Copehagen Cooking mulighed for at opleve en
traditionel Shabbat-middag i det Jødiske Hus med gennemgang af ritualer og traditioner. Dette arrangement vil ligeledes blive genoplivet til næste år, så vi håber vi ses!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

MANDAG D. 03/10 KL. 19:00
ONLINE TALK MED FORSKER
CORA ALEXA DØVING

TORSDAG D. 6/10 KL. 17:30
KONFERENCE:
NOTHING ABOUT US, WITHOUT US

TORSDAG D. 27/10 KL. 17:00
TALK: FLUGTERFARING PÅ TVÆRS

