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AT OVERLEVE HELVEDE 
 – interview med Holocaust-overlever Leslie Schwartz på Dansk Jødisk Museum 
Søndag den 21. september kl. 14-15. Entrépris: 75 kr. inkl. besøg i særudstillingen HJEM. 
 
Dansk Jødisk Museum inviterer til et særarrangement med en af verdens sidste Auschwitz-overlevere, 
ungarsk-jødiske Leslie Schwartz i samtale med journalist Karen Thisted, der har skrevet bogen ”at 
overleve helvede” på baggrund af interviews med Schwartz. 
 
Der skulle gå 76 år, inden Schwartz for første gang fortalte sin gribende beretning om at overleve Holocaust 
til Karen Thisted. Siden da har hans mål været at fortælle sin historie igen og igen for at sikre, at den ikke 
bliver glemt. Nu gæster Schwartz Dansk Jødisk Museums særudstilling HJEM, der handler om danske jøders 
bearbejdelse af krig og forfølgelse efter 2. Verdenskrig. Den hjælp Danmark ydede for sin jødiske befolkning 
har fascineret Leslie Schwartz og inspireret ham til at komme til Danmark og fortælle sin historie. 
 
Leslie Schwartz blev født i 1930 i en landsby i Ungarn. Som de fleste andre jøder i Ungarn følte hans familie 

sig som en integreret del af det ungarske samfund. I 1943 blev de ungarske jøder frarøvet deres ungarske 

statsborgerskab, og som 14-årig blev Leslie 

deporteret til Auschwitz. Her sendte den berygtede 

læge og nazist Josef Mengele ham i børnebarakken. 

På mirakuløs vis - og med stor viljestyrke overlever 

Leslie Schwartz både kz-lejrene Auschwitz og Dachau 

samt en af nazisternes dødsmarcher. Leslie Schwartz 

er i dag 87 år og bosat i New York. Han har dedikeret 

sin tid til at rejse rundt og fortælle om sine oplevelser 

primært til skolebørn med samme alder, som han selv 

havde, da han blev deporteret til Auschwitz.  
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Billetter bestilles på tlf. 33 69 19 25 eller på mail: info@jewmus.dk. 
 
For mere information, kontakt PR-og kommunikationskonsulent Shuli Nordbek på 33 11 22 18 eller 

sn@jewmus.dk 
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