
 

 

Pressemeddelelse 

Dansk Jødisk Museum åbner særudstillingen HJEM 

De danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943 er blevet verdensberømt. Langt mindre kendt er historien om, 

hvilke udfordringer der mødte danske jøder, da de vendte tilbage til Danmark efter befrielsen i 1945. Det råder 

Dansk Jødisk Museum nu bod på med særudstillingen ”Hjem”. 

 

Kan alt blive som før? 

Da de danske jøder vendte hjem til Danmark efter befrielsen i maj 1945, var det med taknemmelighed over at have 

overlevet. Men intet var som før. Det land, de danske jøder vendte tilbage til, havde forandret sig, og de var heller 

ikke længere selv de samme.  

Ikke alle, men en del af de danske jøder vendte hjem med traumatiske oplevelser, forandrede værdier og 

livsmønstre. Ikke alle, men nogle måtte efter hjemkomsten sande, at de havde mistet familie, deres bolig, ejendele 

og indkomst. Børn var blevet gemt i Danmark, familier splittet i eksil i Sverige og deportation i 

koncentrationslejren Theresienstadt. Det er ikke noget, der er blevet talt meget om. Vel hjemme igen bed man 

tænderne sammen. Det gjaldt om at komme videre. Men hvordan kommer man videre? Hvad bærer man med sig? 

Hvordan bearbejder man sine oplevelser? 

Udstillingen kontrasterer den velkendte lyse historie med den langt mindre kendte historie og i udstillingens 

epilog kan museets gæster fordybe sig i flygtningespørgsmål efter 2. Verdenskrig. Udstillingen vises i Galejsalen i 

umiddelbar forlængelse af Dansk Jødisk Museum og stillet til rådighed for museet af Det Kongelige Bibliotek. 

Udstillingens indgang er gennem den gamle hovedindgang til Det Kongelige Bibliotek ud til Bibliotekshaven. 

Særudstillingen afslutter Dansk Jødisk Museums projekt om danske jøders krigsoplevelser 1943-1945, og for første 

gang udstiller museet indsamlet materiale fra dette projekt. Udstillingen er museets bidrag til 70års markeringen 

af jødeaktionen i oktober 1943.  

Udstillingen er støttet af:  

          

Bevica Fonden    Knud Højgaards Fond    Ole Kirks Fond 

Bernard Osher Jewish Philanthropies Foundation    Oticon Fonden 

 

Yderligere information 

Kontakt Museumsdirektør Janne Laursen: 33 11 22 18 jl@jewmus.dk   

Besøg museets hjemmeside: www.jewmus.dk  
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