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samlingen indeholder

 genstande 

 fotografier 

  arkivfonde, herunder person-  

og foreningsarkiver

 interviews  

 filmoptagelser

  digitaliserede objekter, herunder  

bl.a. fotoalbums og dagbøger 

  storformater, herunder bl.a. kort  

og tegninger

 

Ønsker du at benytte materialer fra samlingen, 

kontakt museumsinspektør Bjarke Følner, 

email: bf@jewmus.dk eller telefon 33 11 22 18.  

Oplys genstands-, arkiv- eller fotonummer på 

de materialer, du ønsker at konsultere. Du finder 

registreringsnumre i online databasen via museets 

hjemmeside. 
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  Mange børn og unge oplevede, 

at eksilet i Sverige var en frigørelse 

fra strengere normer og roller, 

som havde præget deres tilværelse 

hjemme i Danmark. Her souvenir 

i form af et “victory”-tegn fra 

spejdersommerlejr for danske 

flygtninge i Gränna,1944 (Dansk 

Jødisk Museum 0207X0041).  

åBningstider 
Sommer, 1. juni – 31. august:
Tirsdag – søndag   10-17 
Mandag lukket

Vinter, 1. september – 31. maj:
Tirsdag – fredag   13-16
Lørdag og søndag   12-17
Mandag lukket

For helligdage og entréoplysninger, 
se museets hjemmeside www.jewmus.dk

administration
Købmagergade 5, 3. · 1150 København K
Tlf. 33 11 22 18 · info@jewmus.dk

Scan koden og 
kom direkte til 
www.jewmus.dk



Samlingen indeholder genstande, fotografier, arkiv-

materialer i form af breve, dagbøger, beretninger og 

personlige dokumenter samt foreningsarkiver. I forbin-

delse med projektet er desuden indsamlet 

interviews med vidner, som nu stilles til 

rådighed for offentligheden. 

Du kan søge online og se en liste over 

de indsamlede genstande, fotografier  

og arkiver via Dansk Jødisk Museums 

hjemmeside jewmus.dk.srv3.t3t.dk/forskning/danske-

joeders-krigsoplevelser/indsamlede-materialer/

På Dansk Jødisk Museums hjemmeside kan du desuden 

læse mere om samlingens indhold og se eksempler på 

materialer. Her kan downloades en liste over tilgængelige 

interviews med vidner og hentes information om andre 

materialer i samlingen. 

De danske jøders skæbne under Anden 

Verdenskrig er en af de mest skelsættende 

og dramatiske begivenheder i nyere 

dansk historie. Begivenhederne i oktober 

1943 vækker fortsat stor international 

opmærksomhed.

I forbindelse med forsknings- og dokumentations-

projektet Danske jøders krigsoplevelser 1943-45 har 

Dansk Jødisk Museum skabt en enestående samling af 

materialer til belysning af danske jøders liv og vilkår før, 

under og efter Anden Verdenskrig. I samlingen  findes 

beretninger og genstande, der fortæller om flugt og 

redning, men også om arrestation og deportation, 

om livet som flygtning i Sverige eller under jorden i 

Danmark og om hjemkomsten til Danmark i 1945. 

Samlingen er offentlig tilgængelig og kan benyttes af 

forskere og studerende med interesse for emnet.

  Samlingen indeholder vidnesbyrd i form af interviews og 

beretninger om opholdet i koncentrationslejren Theresienstadt, 

som blev skæbnen for næsten 500 danske jøder. Materialerne 

belyser også livet før og efter deportationen og dermed også de 

langvarige konsekvenser (Dansk Jødisk Museum 0207X0001). 

  Akiba Perlmutter flygtede fra Horserødlejren  

den 29. august 1943 efter at være blevet  

interneret som kommunist i 1941. Han  

levede derefter ”under jorden” i Danmark  

frem til befrielsen i maj 1945 og fik frem- 

stillet falske legitimationskort (Dansk  

Jødisk Museum 0207F0593).

  Salomon Suntov i sit hattemagerværksted i 1945.  

På værkstedet byder medarbejderne mester ”velkommen 

hjem”. For mange familier var hjemkomsten til 

Danmark dog ikke uden store praktiske problemer 

og skuffelser (Dansk Jødisk Museum 0207F0441).

F I N D  S I D E N  H E R

  Museets forskning har 

afdækket, at næsten 150 

jødiske børn blev efterladt i 

Danmark, da deres forældre 

flygtede til Sverige i oktober 

1943. Samlingen indeholder 

fotografier, interviews og 

beretninger fra gemte børn 

i Danmark. Fotografiet viser 

3-årige Maja Elbaum og 

hendes plejefar Poul Flindt 

i sommeren 1945 (Dansk 

Jødisk Museum 0207F0466). 


