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Dansk Jødisk Museum markerer 70-året for befrielsen 

Museet har forlænget sin succesrige særudstilling ”HJEM” i anledning af 70-året og markerer jubilæet med 

konkurrencen ”Frihed for mig…”, gratis adgang til udstillingerne og fortællingen ”Livet efter Theresienstadt” ved 

Birgit Krasnik Fischermann søndag den 3. maj. 

 

Særudstillingen HJEM 

Mange får en klump i halsen ved at høre frihedsbudskabet fra BBC London, der blev sendt den 4. maj 1945 kl. 20.36 - 

også på Dansk Jødisk Museum, selv om det er 70 år siden. Budskabet indleder museets særudstilling HJEM. Da var 

Danmark atter frit, og de danske jøder kunne rejse hjem med forventningens glæde og dyb taknemmelighed over at 

have overlevet. Men kunne alt blive som før?  Særudstillingen kontrasterer den meget lyse historie om redningen af 

de danske jøder med ikke altid lyse personlige oplevelser for de, der havde været mål for jødeaktionen i oktober 

1943.  Besøg særudstillingen HJEM og bliv selv berørt af den evigt aktuelle fortælling om det at være flygtning og 

vende hjem.  

Konkurrencen ”Frihed for mig…” 

I forbindelse med fejringen af 70-året sætter museet fokus på, hvad frihed betyder for danskerne og spørger, hvad er 

frihed for dig? Byd ind med dit helt eget frihedsbudskab anno 2015. Museet udvælger en række budskaber, 

publikum kan stemme på. Vinderen kan invitere op til 25 pers. på en valgfri udflugt med museets guider til den 

smukke jødiske begravelsesplads på Nørrebro, den tankevækkende særudstilling HJEM eller byvandringen 

”Jødeaktionen i ’43” til en værdi af 1600 kr. Læs mere om konkurrencen her. 

70-året markeres på museet  

Hele foråret har museets publikum oplevet en række arrangementer, der på forskellig vis har markeret 70-året for 

befrielsen. Søndag den 3. maj tilbyder museet gratis adgang. Oplev også Birgit Krasnik Fischermann der som barn 

blev deporteret til kz-lejren Theresienstadt fortælle om, hvordan livet formede sig efter hjemkomsten til Danmark og 

om bearbejdelsen af de traumatiske oplevelser. Det sker søndag den 3. maj kl. 14.00-15.00 i særudstillingen HJEM. 

For yderligere information kontakt museumsformidler Shuli Nordbek på sn@jewmus.dk eller 33691921. 
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