
PRESSEMEDDELELSE 

21. januar 2011 

Dansk Jødisk Museum - Proviantpassagen 6, 1218 København K - tlf: 3311 2218 - www.jewmus.dk 
- indgang fra Det Kongelige Biblioteks have 

 

 
AUSCHWITZ-DAG PÅ DANSK JØDISK MUSEUM 
 

Torsdag d. 27. januar kl. 13 – 21, fri entré hele dagen 

 

Auschwitz-dagen har i år fokus på erindring af folkedrab, både den personlige erindring og 

samfundets fælles erindring. Dansk Jødisk Museum præsenterer to gribende dokumentarfilm, 

der begge har det personlige vidnesbyrd som omdrejningspunkt samt et foredrag, der giver et 

dybere indblik i, hvad der er på spil, når eftertiden sætter mindesmærker for fortidens 

begivenheder. 

 

Dagens program 

Film 

Kl. 13.30: Theresienstadt – danske børn i nazistisk fangenskab  

Kl. 15.45: Når billederne for længst er falmet... 

Kl. 16.45: Theresienstadt – danske børn i nazistisk fangenskab 

 

Foredrag 

Kl. 19.30: Erindring i sten og bronze. Om mindesmærkekulturen omkring danske jøders 

krigsoplevelser. Ved museumsinspektør Bjarke Følner. 

 

Om filmene 

Theresienstadt – danske børn i nazistisk fangenskab. Stærke, personlige beretninger fra seks 

øjenvidner, der som børn blev deporteret til kz-lejren Theresienstadt med deres  

familier. Filmen er lavet af Dansk Institut for Internationale Studier, Holocaust og folkedrab og 

Minerva Film (2010). Varighed: 2 timer.  

 

Når billederne for længst er falmet... 

Som dreng var Salle Fischermann tvunget til at hjælpe lejrledelsen med at iscenesætte et 

bedrag, der skulle overbevise verden om, at KZ-lejren Theresienstadt var et fredeligt hjem for 

jøder. Nu fortæller han sin historie. Instrueret af Thilo Pohle (2005). Varighed: 40 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan ikke reserveres plads så kom i god tid. Det er gratis at deltage.  

 

Kontakt museumsformidler Pia Andersen Høg for yderligere information og billeder i høj 

opløsning: pan@jewmus.dk, 33112218. 

Om foredraget 

Bjarke Følner er cand.mag. i historie og 

minoritetsstudier og museumsinspektør på 

Dansk Jødisk Museum. Foredraget er en 

videreudvikling af hans efterskrift til bogen 

Ikke noget at tale om. Danske jøders 

krigsoplevelser 1943-1945 af Sofie Lene Bak, 

som museet udgav i 2010. 

 

Foto: Ole Akhøj (Dansk Jødisk Museum). 

Mindesten på Langelinie i København, rejst af 
Theresienstadt Foreningen i 2008.  


