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SÆROMVISNING VED BENT LEXNER I ”HJEM” 
 
”Er jeg et Holocaust-offer, selvom jeg er født efter krigen?”  Det spørgsmål stiller overrabbiner emeritus 
Bent Lexner sig selv, når han tager museets gæster med rundt på en eksklusiv omvisning i særudstillingen 
HJEM – om eftervirkninger af krig og forfølgelse. 
 

Søndag den 2. november kl. 14.00 -15.00  
I efteråret har Dansk Jødisk Museum inviteret en række spændende personligheder til at vise rundt i 
museets særudstilling 'HJEM'. Udstillingen fokuserer på danske jøders bearbejdelse af krigsoplevelserne 
efter at være vendt hjem fra kz-lejren Theresienstadt eller fra eksil i Sverige i kølvandet på befrielsen i 1945. 
Ud fra en personlig vinkel fortæller Bent Lexner om, hvilken betydning hans forældres og bedsteforældres 
ophold i Sverige har haft for de næste generationer i familien og om, hvilke konsekvenser krigen havde for 
den jødiske menighed i Danmark. Lexner stiller også skarpt på, hvordan man modtog kz-lejr-fangerne, da de 
kom tilbage til Danmark. Hvordan vendte man tilbage til et normalt liv? Med baggrund i sine 
svigerforældres ophold i Theresienstadt fortæller Lexner om, hvilken indflydelse opholdet havde på deres 
børn, og hvordan børnene fik viderefortalt forældrenes historie. Bent Lexner har i mange år spillet en helt 
central rolle i det jødiske samfund i Danmark som overrabbiner. I september måned gik han efter 18 år som 
overrabbiner på pension og Jair Melchior har overtaget som ny fungerende overrabbiner. 
 
HJEM – En særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse 
99 % af de danske jøder overlevede Holocaust, og den historie er verdensberømt. De konsekvenser, som 
jødeaktionen i oktober 1943 havde for danske jøder efter krigen, er derimod mindre kendte. Det råder 
Dansk Jødisk Museum bod på med særudstillingen HJEM. Oplevelserne af hjemkomsten er meget forskellig: 
nogle have mistet alt, andre kunne vende tilbage til et urørt hjem. Hjemkomsten var også genforening for 
familier der havde været adskilte af eksil og deportation, og familier hvis børn var blevet gemt i Danmark 
efter oktober 1943. Hjemkomsten var mødet med information om nazisternes udryddelseslejre, bekymring 
om familier og venners skæbne, og bearbejdelse af traumatiserende oplevelser og sorg. Det gjaldt om at 
komme videre, andre havde haft det værre. Men det betød ikke, at livet efter krigen var uden store 
udfordringer for mange danske jøder. Udstillingen er indrettet i stemningsmættede udstillingsrum designet 
af udstillingsarkitekt Anne Schnettler. Læs mere om særudstillingen HJEM her: www.jewmus.dk/hjem/ 
 
For mere information kontakt PR- og kommunikationskonsulent Shuli Nordbek på 33 11 22 18 eller 
sn@jewmus.dk.  
 

 
 

’HJEM’ er netop blevet forlænget frem til den 30. 
september 2015.  
 
Entré: voksen 50 kr. pr. udstilling/75 kr. for 
kombineret billet, studerende og +65: 40/65, unge 
under 18 år gratis. 
Arrangementet er gratis, når entreen til museet er 
betalt. 
 

http://www.jewmus.dk/hjem/

