
Tirsdag den 11. november 2014 kl. 13-16 i Dragør:

På udflugt i historien
Oplev historien om jødernes flugt fra besættelsesmagten i de autentiske rammer.

I Dragør befinder vi os midt i det fysiske rum, hvor 
fortællingen om jødernes flugt udspillede sig. 
Overalt i byrummet, og især på museumskutteren 
Elisabeth K571, konfronteres den besøgende med 
rammerne om historiens barske realiteter, menneske-
lige tragedier og historien om flugten fra besættelses-
magten. Der vil derfor her blive budt på en byvandring i 
Dragør som en præsentation til historien samt de 
unikke formidlingsmuligheder, det autentiske byrum 
giver i forbindelse dermed. Derudover vil der blive givet 

en præsentation, ved Dragør Lokalarkiv, af mulighederne for at arbejde med 

kilderne til historien om jødernes flugt.

Mødested: Dragør stationsplads
Arrangør: Museum Amager 
http://museumamager.dk/index.php/da/

Pris: Gratis

Flykt, fred och frihet 
– fortbildning för lärare om andra världskriget och freden 1945

I maj 2015 är det 70 år sen det blev fred i Europa. Danmark med flera länder befriades 

från ockupation. Människor slapp ut ur mörkläggning och rädsla och firade ute på gator 

och torg. ”Lukked på grund af glædje” – så stod det utanför en affär i Köpenhamn. 

http://www.befrielsen1945.dk/temaer/befrielsen/jubel/kilder/kilde3.html

Dansk Jødisk Museum, Malmö Museer, Malmö Stadsarkiv, Museum Amager och 

Skoletjenesten Öresund arrangerar gemensamt tre fortbildningar för lärare. Syftet är 

att ge tips och vägledning till att arbeta med denna tidsperiod och händelser som 

utspelade sig kring Öresund. Vad hände egentligen, vilka minnen och föremål finns kvar 

och hur förmedlar vi dessa idag?  Vi utgår från den lokala historien och vill visa på vad 

man kan göra med sina klasser under våren 2015 på våra institutioner.

Varmt välkommen – till en av träffarna eller till alla tre!

Okänd fotograf / 
Dragør Lokalarkiv



För samtliga gäller:
Målgrupp: Lärare i klass 7-10
Max antal deltagare: 25
Anmälan till: Skoletjenesten Öresund, Marianne Bomgren, 
mb@skoletjenesten.dk

Mandag den 9. marts 2015 kl. 13-16 i København: 

Historie eller fortælling?

På Dansk Jødisk Museum har man netop arbejdet med 
disse grænseflader i indsamlingen af en lang række 
krigserindringer og genstande fra danske jøder. På 
dette besøg vil du blive introduceret til, hvilke over-
vejelser museet har gjort sig i indsamlingen og særligt 
ved videreformidlingen af disse 2. Verdenskrigs-minder. 
På besøget vil du også gennem en workshop få lov til 
at arbejde med en erindring eller en genstand og selv 
få lov til at overveje, hvordan man bevarer fortællingen 
uden at gå på kompromis med historien.

Mødested: Foran indgangen til Dansk Jødisk Museum kl. 13
Arrangør: Dansk Jødisk Museum 
http://www.jewmus.dk/

Pris: Gratis

Onsdagen den 21 januari 2015 kl 13-16 i Malmö:

Plats för minnen

Under våren och sommaren 1945 stängde dåvarande 
Malmö Museum för att bli flyktingförläggning. Hundratals 
flyktingar kom från koncentrationsläger till Malmö med 
de Vita bussarna.  I maj 2015 öppnar en utställning, 
Minnenas arv, som har formen av en vandring inom musei- 
området. Den 21 januari kommer du att gå i flyktingarnas 
fotspår och få smakprov på deras berättelser. Ett stopp 
vid museets Vita buss ingår. Därefter får du delta i en 

workshop med arkivmaterial från denna tidsperiod. 

Samlingsplats: Entrén till Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer
Arrangör: Malmö Museer och Malmö Stadsarkiv
http://www.malmo.se/museer

http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Arkiv--historia/Stadsarkivet.html

Pris: Gratis

Okänd fotograf / 
Malmö Museer

Foto: Ole Akhøj


