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THOMAS GAMMELTOFT-HANSEN GÆSTEOMVISER I ”HJEM” 
  
Tænk hvis de danske jøders flugt til Sverige under 2. Verdenskrig var foregået i 2014. Ville fiskerne, der hjalp 
de danske jøder over Øresund, så blive straffet for menneskesmugling? Sådan spørger forskningschef  
ved Institut for Menneskerettigheder, Thomas Gammeltoft-Hansen, når han tager museets gæster med 
rundt på en anderledes gæsteomvisning i særudstillingen ’HJEM – om eftervirkninger af krig og forfølgelse’ 
søndag den 23. november kl. 14.00-15.00. 
 

Med andre øjne 
I efteråret har Dansk Jødisk Museum inviteret spændende personligheder med forskellige fagligheder til at 
vise rundt i museets særudstilling 'HJEM' under gæsteomvisningsrækken ’Med andre øjne’.  
Thomas Gammeltoft-Hansen er forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder og han savner et mere 
nuanceret blik på nutidens menneskesmuglere, der i dag hjælper flygtninge fra bl.a. Syrien på flugt.  Han 
mener ikke, de udelukkende kan ses som skruppelløse personer med øje for stor økonomisk gevinst. Men 
at nogle faktisk handler ud fra et humanitært perspektiv. Dette vil han under gæsteomvisningen diskutere i 
forhold til besættelsestidens flygtningehjælpere. Oplev særudstillingen ’HJEM’ med Thomas Gammeltoft-
Hansens øjne. 
 
HJEM – En særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse 
Udstillingen fokuserer på danske jøders bearbejdelse af krigsoplevelserne efter at være vendt hjem fra kz-
lejren Theresienstadt eller fra eksil i Sverige i kølvandet på befrielsen i 1945. 99 % af de danske jøder 
overlevede Holocaust, og den historie er verdensberømt. De konsekvenser, som jødeaktionen i oktober 
1943 havde for danske jøder efter krigen, er derimod mindre kendte. Det har Dansk Jødisk Museum rådet 
bod på med særudstillingen HJEM. Oplevelserne af hjemkomsten er meget forskellig: nogle have mistet alt, 
andre kunne vende tilbage til et urørt hjem. Hjemkomsten var mødet med information om nazisternes 
udryddelseslejre, bekymring om familier og venners skæbne, og bearbejdelse af traumatiserende 
oplevelser og sorg. Det gjaldt om at komme videre, andre havde haft det værre. Men det betød ikke, at 
livet efter krigen var uden store udfordringer for mange danske jøder. Udstillingen er indrettet i 
stemningsmættede udstillingsrum designet af udstillingsarkitekt Anne Schnettler. Læs mere om 
særudstillingen ’HJEM’ her: www.jewmus.dk/hjem/ 
 
For mere information kontakt PR- og kommunikationskonsulent Shuli Nordbek på 33 69 19 22 eller 
sn@jewmus.dk.  
 
 

                                                             

’HJEM’ er netop blevet forlænget frem til 
den 30. september 2015.  

 

Entré: 75 kr. Billetter reserveres på forhånd 
på sn@jewmus.dk eller på tlf. 33 69 19 22. 
Billetten giver adgang til begge museets 
udstillinger.  
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