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KRIGSTIDSSAMLINGEN  

 

FILMOPTAGELSER 
 
_________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207B7  
Medie: DVD   
 
Dokumentarfilm: "Wenn lang die Bilder schon verblassen... KZ 
Theresienstadt - Propagandafilm und Wirklichkeit"/Længe efter 
billederne er falmet - KZ-lejren Theresienstadt: Propaganda og 
virkelighed".  
 
Filmen handler om den nazistiske propagandafilm ”Der Führer 
schenkt den Juden eine Stadt", fremstillet i foråret i 1944 i 
Theresienstadt. Filmen er bygget op omkring et interview med 
tidligere fange Salle Fichermann, der fortæller om sine 
erindringer om være tvunget med til produktionen af filmen, 
og indeholder desuden klip fra propagandafilmen.  
 
Filmen er blevet til på baggrund af et projekt af fire unge 
kvindelige tyske studerende, der sammen med filminstruktøren 
Thilo Pohle lavede filmen som et fælles projekt. Den 
oprindelige propagandafilm blev til i foråret 1944. Nazisterne 
tvang den tysk-jødiske instruktør Kurt Gerron til at instruere 
propagandafilmen, og andre fanger blev sat til at hjælpe med 
produktionen, således blev Salle Fischermann som dreng sat til 
at holde ledningerne til kameraerne. Han er også med i enkelte 
af scenerne som statist. Salle Fischermann var den eneste fra 
filmholdet, der overlevede opholdet i Theresienstadt. 
 
Emneord: Theresienstadt, Salle Fichermann, Kurt Gerron, Thilo 
Pohle 
__________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207B9  
Medie: DVD   
 
Filmoptagelse af Erik Somers erindringer om flugten til Sverige i 
oktober 1943. Filmen er optaget på en række af de locations, 
som havde betydning for hans flugt.  
 
Filmoptagelserne er optaget og klippet af Erik Somers 
barnebarn, der fremstillede filmen som en del af et 
skoleprojekt om oktober 1943. 
 
Emneord: Erik Somer, flugt  
__________________________________________ 
  



 

 

2 
 

__________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207B40  
Medie: DVD   
 
Vera Pedersen f. Spiro fortæller om sin familie, flugten i 1943 
og hjemkomsten i 1945. 
 
Optagelse med lyd og billede fremstillet 1995. Vera Pedersen 
fortæller om sin familiebaggrund som datter af russiske 
indvandrere, sin flugt til Sverige i oktober 1943 og 
hjemkomsten til Danmark efter befrielsen i 1945. 
 
Emneord: Vera Pedersen, flugt, indvandring fra Rusland 
 
__________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207B41 
Medie: DVD    
 
Tea Kallenback f. Spiro fortæller om sine forældre, flugten i 
1943, eksillivet i Sverige 1943-45 og hjemkomsten i 1945. 

 
Optagelse med lyd og billede fremstillet 2008. Tea Kallenback 
fortæller om sine forældre, der var russiske indvandrere, sin 
flugt som 9-årig til Sverige i oktober 1943, opholdet i Sverige 
1943-45 og hjemkomsten til Danmark efter befrielsen i 1945. 

 
Emneord: Tea Kallenback, flugt, indvandring fra Rusland 
 
__________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207B42 
Medie: DVD   
 
Alexander (Peter) Spiro fortæller om sin familie og sin flugt til 
Sverige i 1943. 
 
Optagelse med lyd og billede fra 1995. Alexander (Peter) Spiro 
fortæller om sin familiebaggrund, som barn af russiske 
indvandrere, og sin flugt til Sverige i oktober 1943. 
 
Emneord: Alexander (Peter) Spiro, flugt, indvandring fra 
Rusland 
 
__________________________________________ 
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__________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207B65  
Medie: DVD   
 
Filmoptagelser af Hans Peter Omann og Sonja Grünbaum m.fl.
  
Digital kopi af originale filmoptagelser af familien Omann, 
optaget i 1944 eller 1945. Sonja Grünbaum var gemt barn hos 
familien Omann fra slutningen af 1943 til 1946. 
 
Emneord: Hans Peter Omann, Sonja Grünbaum, flugt, gemte 
børn 
 
 
__________________________________________ 
 
 
Inventarnr.: JDK207B71 
Medie: DVD   
 
Smalfilm med titlen "Leif under krigen".  
 
Digital kopi af original smalfilm optaget i perioden oktober 
1943 til juni 1945 af Thora Madsen f. Pedersen. Fokus i 
smalfilmen er Leif Tick f. Tikotsky.  
 
Thora Madsen var barnepige hos familien Tikotsky under 
Anden Verdenskrig. I oktober 1943 måtte familien pga. 
jødeforfølgelserne flygte til Sverige. Forældrene overdrog Leif i 
Thoras varetægt og hun tog sig af drengen frem til juni 1945, 
hvor han blev genforenet med sin familie. Thora lovede 
forældrene at tage billeder af Leif i den tid, de var adskilt fra 
ham. Thora og Leif tog ophold i Hjermind præstegård ved 
Viborg. 
 
Emneord: Leif Tick f. Tikotsky, Thora Madsen f. Pedersen, flugt, 
gemte børn, Hjermind sogn (Viborg) 
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__________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207B122  
Medie: DVD  
 
To film med titlen "Oktober 1943 - Tre Bachmann brødre 
fortæller om deres oplevelser - En kort dokumentarfilm til 
børnebørn og fremtidige" 
 
Film fremstillet i 2009. Indeholder interview med Poul, Robert 
(Bob) og Werner Bachmann. 
 
DVD 1: Præsentation af brødrene og familiens historie frem til 
besættelsen af Danmark i 1940 samt brødrenes oplevelser 
under den tyske besættelse. 
DVD 2: Om de første år under besættelsen og den politiske 
situation op til aktionen mod de danske jøder i oktober 1943. 
Brødrene fortæller herefter om familiens flugt fra Dragør, om 
ankomsten og eksilet i Sverige, og de jødiske flygtninges 
hjemkomst til Danmark i 1945. 
 
Emneord: Poul Bachmann, Robert (Bob) Bachmann, Werner 
Bachmann, flugt 
 
__________________________________________ 
 
 

KRIGTIDSMATERIALER PÅ DANSK JØDISK MUSEUM 

Du kan søge online og se en liste over de indsamlede 
genstande, fotografier og arkivfonde via Dansk Jødisk 
Museums hjemmeside, www.jewmus.dk. 

Download desuden lister over tilgængelige interviews med 
vidner, liste over digitaliseret materiale og liste over 
storformater. 

 

http://www.jewmus.dk/

