
 

   

Ny podcast fortæller om en ildsjæl og minoriteters kulturarv i Danmark 

 

“Heinz Cohn - få spor og et testamente” er en ny podcast produceret for AOF og satsningen Danske 

Kulturperler. Her møder vi Heinz Cohn - en for mange ukendt mand, der ikke desto mindre har været vidne 

til mange af det 20. århundredes største begivenheder. Han efterlod sig et brændende ønske om at sikre 

formidlingen af minoritetskultur og testamenterede derfor en del af sin arv til AOF. Men hvem var Heinz 

Cohn?  

Heinz Cohn (f. 17/12-1911) kom til Danmark fra Breslau som tysk-jødisk flygtning i 1939. Under 2. Verdenskrig 

flygtede Heinz Cohn til Sverige og bosatte sig herefter i den lille by Haslev på Sjælland. Heinz arbejdede som 

isolatør og var formand for AOF Haslev. Desuden var han en passioneret socialdemokrat og aktiv i 

lokalmiljøet. Da Heinz Cohn dør i 1981, efterlod han sig et testamente og et ønske. Et ønske om at 

minoriteters kulturarv i Danmark blev sikret og ikke mindst fortalt. Dette ønske er nu udmøntet i satsningen 

Danske Kulturperler. En platform, der sikrer og fortæller om minoriteters kulturarv, som en del af den fælles 

fortælling om Danmark.  

”Tolerance og forståelse er demokratiske dyder, som i relation til, at vi på tværs af forskellige kulturer, kun 

kan fremmes af at vi kommer tættere på hinanden. Derfor har vi omsat Heinz Cohns tanker om bevarelsen 

af minoriteters kulturarv i en ambition om at AOF skal søge samarbejdet med alle typer af minoritetskulturer 

for at medvirke til en bredere formidling af den kulturelle mangfoldighed, som her ligger gemt. Det gør vi for 

at medvirke til øget tolerance og forståelse i vores samfund.”, siger direktør i AOF Danmark, John Meinert 

Jacobsen  

Podcasten og mødet med Heinz Cohn lærer os om, livet, traumer og mening. Hans historie er et vidnesbyrd 

om et stille men flygtigt liv, hvor vigtigheden af at finde mening bliver altafgørende for at leve et liv med 

traumer. Hør bl.a. tidligere overrabbiner Bent Lexner og museumsinspektør Sara F. Stadager fortælle om 

denne ambitiøse ildsjæl fra Haslev. 

“Danske Kulturperler er et fantastisk projekt, der viser, hvordan minoriteters historie og kulturarv aktivt 

bidrager til udviklingen af Danmark og dansk kultur. Heinz Cohns historie understreger den pointe. Det 

danske formes i en konstant udveksling både med omverdenen og gennem en intern udvikling i det danske 

samfund, når der skabes plads og rum til dialog og debat, og når vi inkluderer fortællingerne fra dem, der 

flygter eller indvandrer til landet.” Janus Møller Jensen Museumsdirektør Dansk Jødisk Museum. 

Danske Kulturperler er støttet af AOF's kulturfond og Ketty Hansens fond. AOF's kulturfond blev doneret af 

den mangeårige formand for AOF Haslev Heinz Cohn. Cohn ønskede, at hans formue skulle gå til bevarelse 

af minoriteters kulturarv. Det er denne fundats, der danner grundlag for kulturprojektet. 

Podcasten er produceret af Miriam Nielsen for AOF Danmark og Dansk Jødisk Museum som en del af Danske 

Kulturperler. Projektet er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til Lokal Folkeoplysning.  

Tak til Jytte Madsen, Erling Hugger Jacobsen, Ala Goldblum Elczewska, Sara Fredfeldt Stadager, Sofie 
Clausager Dar, John Meinert Jacobsen og Bent Lexner. 
 
Du finder podcasten på din favorit platform under “AOF Oplyser” eller ved at søge på “Heinz Cohn”. For 
spørgsmål til Danske Kulturperler kontakt: Humaira Nasim, Sekretariatschef i AOF Danmark på huna@aof.dk 
For spørgsmål til Heinz Cohns historie kontakt Sara F. Stadager på sf@jewmus.dk 


