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Danmarkspremiere i anledning af Auschwitz-dagen  
 
Fra den 27. januar giver Dansk Jødisk Museum for første gang mulighed for at udforske unikke 
vidnesbyrd om Holocaust.   
 

Det var filmen ”Schindlers liste” om den tjekkisk-tyske redningsmand Oscar Schindler, der reddede over 
1000 jødiske fanger fra gaskamrene, som i 1994 førte til etableringen af Shoah Foundation Institute, der 
skulle optage vidnesbyrd fra Holocaust-overlevende og sikre dem for eftertiden. Stiftelsen har indsamlet 
52.000 video-interviews på 32 forskellige sprog i 56 lande og indsamler fortsat vidnesbyrd om folkemord i 
hele verden. Det er verdens største samling af sin art. Shoah er det hebraiske ord for “katastrofen”, mens 
Holocaust er græsk for ”brændoffer”. Begge refererer til folkemordet på 6 millioner jøder under Anden 
Verdenskrig. 

Dansk Jødisk Museum har nu erhvervet de 123 vidnesbyrd, der har tilknytning til Danmark, og stiller dem 
gratis til rådighed for alle.  

Med erhvervelsen bliver det for første gang muligt at se og udforske vidnesbyrdene i Danmark. De fortæller 
unikke historier om jødeforfølgelsen i Danmark og om konsekvenser af krig, flugt og fangenskab. 
Vidnesbyrdene viser, at Holocaust ikke er en fjern historie, men et levet minde, der forandrede vidnernes 
og vores verden for altid.  

De danske vidnesbyrd omfatter både personer, der er født eller bor i Danmark, eller som opholdt sig i 
landet under Anden Verdenskrig. Den danske samling omfatter interviews på syv forskellige sprog og 
inkluderer vidnesbyrd fra danskere, der hjalp jøder til at undslippe den nazistiske forfølgelse.  

Læs mere på Dansk Jødisk Museums hjemmeside: http://jewmus.dk/forskning/danske-joeders-

krigsoplevelser/holocaust-vidnesbyrd/  

  
The Shoah Foundation Institute’s hjemmeside: http://dornsife.usc.edu/vhi/ 
 
Kontakt projektleder Sofie Lene Bak for oplysninger om andre krigstidsmaterialer på Dansk Jødisk Museum: 
slb@jewmus.dk, 33 11 22 18. 

 
Der er gratis adgang til Dansk Jødisk Museum på Auschwitz-dagen i den udvidede åbningstid fra kl. 13– 
19. Hør foredrag af Tove Udsholt kl. 16.30 om at være gemt barn i Danmark 1943-1945.  
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