
 

 

 
Hvordan redningen af de danske jøder gav stof til en amerikansk folk-song! 

Dansk Jødisk Museums særudstillingen HJEM åbner 31. oktober, og et af temaerne i 

udstillingen er den internationale anerkendelse og berømmelse som redningen af de 

danske jøder har medført for Danmark. En af de mange kunstnere der har ladet sig 

inspirere af historien er den amerikanske singer-songwriter Fred Small og hans sang 

Denmark 1943 kan opleves på udstillingen. Men hvor kom inspirationen fra? 

Solidaritet var en motivation 

Sangen Denmark 1943 indgår i Fred Small’s album I Will Stand Fast fra 1988, som udgør 

en samling sange med stærke moralske budskaber. Fred Small var tidligt i 1980’erne 

engageret i borgerretsbevægelsen i USA og det var i den forbindelse han blev opmærksom 

på historien om redningen af de danske jøder. "I begyndelsen af 1980’erne lancerede 

homoseksuelle aktivister i Boston den såkaldte ’Danmark kampagne’. De opfordrede deres 

heteroseksuelle sympatisører til at bære en lyserød trekant ligesom Christian X havde båret 

den gule jødestjerne i solidaritet med de danske jøder” fortæller Fred Small.  

Han syntes historien var rigtig god og satte sig for at skrive en sang om den. ”Jeg skrev 

Denmark 1943 fordi jeg ville give et alternativ til den dominerende fortælling om at ingen 

hjalp jøderne under Holocaust. Det var selvfølgelig ofte tilfældet, og de kristnes manglende 

civilcourage er ganske foruroligende. Derfor er det danske eksempel virkeligt et stærkt 

forbillede og burde være en inspiration for alle,” siger Fred Small. 

USA holder af den gode historie… 

Fred Small fandt selvfølgelig hurtigt ud af at historien om Christian X var en skrøne, men 

han forklarer samtidig at historien om de danske jøders redning har stor interesse i USA 

fordi den udgør et glimt af anstændighed og mod i den ellers skrækkelige ’Nazi-æra’ som 

han siger. ”Det var godt at nogen bekymrede sig for deres jødiske naboer, og turde sætte 

livet på spil for at redde dem.” Ifølge Fred Small har talrige bøger om emnet de seneste 30 

år sat fokus på denne lyse historie. 

I dag er Fred Small præst i den unitariske First Parish kirke i Cambridge, Massachusetts. 

 


