
 

KRIGSTIDSSAMLINGEN  
 

STORFORMATER 
 
_____________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T1    
 
Tre kort over Theresienstadt 
 
Et farvelagt og to ufarvede kort over Theresienstadt, 16 cm x 21 
cm.  
 
Kortene har tilhørt Ralph Oppenhejm, der som fange i 
Theresienstadt, boede i Berggasse 4. Hjembragt fra lejren med 
de hvide busser i 1945. 
 
Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T2    
 
Avisspiseseddel fra ”Morgon-Tidningen”, Stockholm 
 
Avisspiseseddel fra ”Morgon-Tidningen”, søndag den 29. april 
1945, med overskriften "Stockholmsupplagan: "Folke 
Bernadotte kontaktman åt Himmler! Fredsvilkoren har 
framlagts. Kapitulation knäcker döende Hitler!". 
 
Hjembragt fra Sverige til Danmark af tidligere ejer, Ralph 
Oppenhejm, som kom med De Hvide Busser til Sverige i april 
1945, efter at have overlevet ophold i koncentrationslejren 
Theresienstadt. 
 
Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm, ”Morgon-
Tidningen” 
 
______________________________________________ 
 

  



______________________________________________ 

Inventarnr.: JDK207T3    
 
Kø i Theresienstadt 
 
S/h kridttegning af personer, der står i kø i Theresienstadt. I 
hjørnet fremgår dateringen ”1. VIII. 44” (1. august 1944). På 
bagsiden ses en portrættegning, der viser en mand med hat set 
i profil. Samme dateringsangivelse fremgår i hjørnet. 
 
Tegningen har tilhørt Ralph Oppenhejm, der 1943-45 var fange 
i Theresienstadt. Tegningens ophavsmand er ukendt, men flere 
af tegnerens værker er reproduceret i Ralph Oppenhejms bog 
Det skulle så være. Dagbog fra Theresienstadt (1945). 
 

Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
______________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T4    
 
Gårdmiljø, Theresienstadt  
 
S/h kridttegning/lavering af gårdmiljø i Theresienstadt. I 
hjørnet fremgår dateringen ”28. III. 44” (28. marts 1944). På 
bagsiden fremgår teksten: "Kriegsbeschädigtenheim, 
Bahnhofstrasse Ther" 
 
Tegningen har tilhørt Ralph Oppenhejm, der 1943-45 var fange 
i Theresienstadt. Tegningens ophavsmand er ukendt, men 
tegningen er reproduceret i Oppenhejms bog Det skulle så 
være. Dagbog fra Theresienstadt (1945) med underteksten: 
”Spædbørnshjemmets Gaard”. 
 

Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
______________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T5    
 
”Prominent”-værelse, Theresienstadt 
 

S/h kridttegning/lavering af interiør med to senge. På bagsiden 
er der med blyant skrevet "Prominentenzimmer". I hjørnet 
fremgår dateringen ”20. III. 44” (20. marts 1944). 
 

Tegningen har tilhørt Ralph Oppenhejm, der 1943-45 var fange 
i Theresienstadt. Tegningens ophavsmand er ukendt, men 
tegningen er reproduceret i Ralph Oppenhejms bog Det skulle 
så være. Dagbog fra Theresienstadt (1945) med underteksten: 
””Prominent”-værelse”. 
 

Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
______________________________________________ 



____________________________________________ 

Inventarnr.: JDK207T6    
 
Gårdmiljø, Theresienstadt 
 
S/h kridttegning/lavering af gårdmiljø i Theresienstadt. I 
hjørnet fremgår dateringen ”12. IV. 44” (12. april 1944). 
 
Tegningen har tilhørt Ralph Oppenhejm, der 1943-45 var fange 
i Theresienstadt. Tegningens ophavsmand er ukendt, men flere 
af tegnerens værker er reproduceret i Ralph Oppenhejms bog 
Det skulle så være. Dagbog fra Theresienstadt (1945). 
 
Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
 
 
______________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T7    
 
Tegning, Theresienstadt 
 
S/h kridttegning/lavering af det indre af en bygning i 
Theresienstadt. I hjørnet fremgår dateringen ”18.VI. 44” (18. 
juni 1944). 
 
Tegningen har tilhørt Ralph Oppenhejm, der 1943-45 var fange 
i Theresienstadt. Tegningens ophavsmand er ukendt, men flere 
af tegnerens værker er reproduceret i Ralph Oppenhejms bog 
Det skulle så være. Dagbog fra Theresienstadt (1945). 
 
Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
 
 
______________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T8    
 
Interiør med køjesenge, Theresienstadt 
 
S/h kridttegning/lavering af interiør med køjesenge i tre etager. 
I hjørnet står ”III. 44”, hvormed formentlig menes marts 1944. 
 
Tegningen har tilhørt Ralph Oppenhejm, der 1943-45 var fange 
i Theresienstadt. Tegningens ophavsmand er ukendt, men flere 
af tegnerens værker er reproduceret i Ralph Oppenhejms bog 
Det skulle så være. Dagbog fra Theresienstadt (1945). 
 
Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
 
______________________________________________ 



______________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T9    
 
Interiør med køjesenge, Theresienstadt  
 
S/h kridttegning/lavering af køjesenge tildækket af tøj og 
tæpper. På bagsiden står bl.a.: "Vom Boden mit Dreistock-
betten in der Hamburgerkaserne." I hjørnet fremgår dateringen 
”11. IV. 44” (11. april 1944). 
 
Tegningen har tilhørt Ralph Oppenhejm, der 1943-45 var fange 
i Theresienstadt. Tegningens ophavsmand er ukendt, men 
tegningen er reproduceret i Ralph Oppenhejms bog Det skulle 

så være. Dagbog fra Theresienstadt (1945) med underteksten: 
”Køjebeboerne søger at skabe sig "Privatliv"”. 
 
Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm 
 
______________________________________________ 
 
Inventarnr.: JDK207T10 Spiseseddel for ”Danskeren” 
 
Spiseseddel for bladet ”Danskeren”, dateret 13. april 1945. 
Overskriften lyder: ”Deportationerne Standset, Danmark 
Hyldet af udlandet”. 
 
Hjembragt fra Sverige til Danmark af tidligere ejer, Ralph 
Oppenhejm, som kom med De Hvide Busser til Sverige i april 
1945, efter at have overlevet ophold i Theresienstadt. 
 
Emneord: Theresienstadt, Ralph Oppenhejm, ”Danskeren” 
 
______________________________________________ 

 

KRIGTIDSMATERIALER PÅ DANSK JØDISK MUSEUM 

Du kan søge online og se en liste over de indsamlede 
genstande, fotografier og arkivfonde via Dansk Jødisk 
Museums hjemmeside, www.jewmus.dk. 

Download desuden lister over tilgængelige interviews med 
vidner, liste over filmoptagelser og liste over digitaliseret 
materiale. 

http://www.jewmus.dk/

