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Holocaust i Horserød – særarrangement på Dansk Jødisk Museum den 11. maj 2011 kl. 19.30 
 
Hvis et fotografi taler tydeligere end tusind ord, kan betydningen af en strimmel med levende billeder 
næppe overvurderes. Med særlig tilladelse fra Statens Arkiver kan Dansk Jødisk Museum vise en markant 
original filmoptagelse fra Horserød-lejren i oktober 1943. Filmen dokumenterer den nazistiske 
jødeforfølgelse i Danmark og fastholder læren om de grusomme konsekvenser. Bag kameraet stod en dansk 
Gestapo-mand.  
 
Filmen vises ved et særarrangement den 11. maj 2011 kl. 19.30. Historiker Sofie Lene Bak fortæller om 
filmen, dens ophavsmand og særprægede historie. 
 
Om filmen: 
I foråret 2007 gjorde en dansk politimand et sensationelt fund blandt landsarkivets mange arkivkasser. I en 
60 år gammel politisag - mellem stabler af vidneudsagn og politirapporter - lå en smalfilmsstrimmel, som 
viste sig at indeholde originaloptagelser fra Horserød-lejren i Nordsjælland, hvor danske jøder blev 
interneret og afhørt forud for deportation til kz-lejren Theresienstadt.  
 
Filmen er lidt over 2 minutter lang og den er optaget den 12. oktober 1943. Natten efter optagelserne blev 
175 personer deporteret fra Horserød til Theresienstadt. En af de personer, som er på filmen, blev i marts 
1944 deporteret til Auschwitz. Her ender alle spor efter ham. 
 
Smalfilmen er optaget af en dansker, som blev gerningsmand, da Holocaust kom til Danmark i efteråret 
1943. Hans navn var Paul Hennig, og han var en af de mest berygtede danske nazister. I 1943 var han ansat 
af Gestapo og deltog aktivt i den tyske aktion mod de danske jøder i oktober 1943. 
 
I retsopgøret efter krigen indgik den korte smalfilm i bevismaterialet mod Paul Hennig. Historien om filmen 
er derfor også historien om det danske retssystems omhyggelige efterforskning og dom over en af de 
centrale aktører i den nazistiske jødeforfølgelse i Danmark.  
 
Begrænset adgang: 
Fremvisningen sker med Statens Arkivers særlige tilladelse, hvorfor tilmelding er nødvendig. Der er ikke 
adgang uden forudgående tilmelding på info@jewmus.dk eller på telefon 33 11 22 18. Der er et begrænset 
antal pladser, som vil blive fordelt efter først til mølle-princippet. Der betales almindelig entré til museet.  
 
 

Sofie Lene Bak er ph.d. og projektleder på Dansk Jødisk Museums forskningsprojekt om danske jøders 
krigsoplevelser 1943-45.  

 

Kontakt museumsformidler Pia Andersen Høg for yderligere information: pan@jewmus.dk, 33 11 22 18. 

mailto:info@jewmus.dk

