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De danske jøder og Theresienstadt 1940-45 Dette er historien om de danske jøder, der ikke nåede over til

friheden i Sverige, men i stedet kom til at tilbringe 18 måneder i KZ-lejren og "mønsterghettoen"
Theresienstadt. Det er ikke nogen særlig kendt historie, slet ikke i udlandet, hvor ‘oktober 1943‘ er synonym
med redningen fra Holocaust af 7.000 jøder. Når der i titlen anvendes udtrykket bedrag, hentydes der herved
til, at alle involverede i begivenhedsforløbet: den tyske besættelsesmagt, det danske politiske system, den

danske befolkning, herunder de danske jøder, indgik i et historisk drama med lige dele bedrag og
selvbedrag." "Theresienstadt – og de danske jøder 1940-45" fortæller om et mørkt kapitel af den danske

besættelseshistorie, som er blevet forsøgt tiet ihjel. Det er historien om de danske jøder, der ikke blev reddet
til Sverige, men i stedet tilbragte krigen i Theresienstadt, hvor de ufrivilligt blev brugt til at overbevise de
rigtige mennesker om, at jøderne bestemt ikke havde noget at klage over. Hans Sode-Madsen (f. 1942) var

som cand.mag. i historie seniorforsker ved Rigsarkivet. Foruden flere bidrag om de danske jøder i
Theresienstadt har han bl.a. skrevet artikler til Gads to besættelsestidsleksika, "Dansk besættelsestid 1940-

1945" (2002) og "Hvem var hvem 1940-1945" (2005). For Folketingets Magtudredning bidrog han 2002 med
"Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og Ungdomskommissionen 1945-70".

 

"DET FULDENDTE BEDRAG De danske jøder og Theresienstadt
1940-45 Dette er historien om de danske jøder, der ikke nåede over
til friheden i Sverige, men i stedet kom til at tilbringe 18 måneder i
KZ-lejren og "mønsterghettoen" Theresienstadt. Det er ikke nogen
særlig kendt historie, slet ikke i udlandet, hvor ‘oktober 1943‘ er

synonym med redningen fra Holocaust af 7.000 jøder. Når der i titlen
anvendes udtrykket bedrag, hentydes der herved til, at alle

involverede i begivenhedsforløbet: den tyske besættelsesmagt, det
danske politiske system, den danske befolkning, herunder de danske

jøder, indgik i et historisk drama med lige dele bedrag og
selvbedrag." "Theresienstadt – og de danske jøder 1940-45" fortæller
om et mørkt kapitel af den danske besættelseshistorie, som er blevet
forsøgt tiet ihjel. Det er historien om de danske jøder, der ikke blev



reddet til Sverige, men i stedet tilbragte krigen i Theresienstadt, hvor
de ufrivilligt blev brugt til at overbevise de rigtige mennesker om, at
jøderne bestemt ikke havde noget at klage over. Hans Sode-Madsen
(f. 1942) var som cand.mag. i historie seniorforsker ved Rigsarkivet.
Foruden flere bidrag om de danske jøder i Theresienstadt har han
bl.a. skrevet artikler til Gads to besættelsestidsleksika, "Dansk

besættelsestid 1940-1945" (2002) og "Hvem var hvem 1940-1945"
(2005). For Folketingets Magtudredning bidrog han 2002 med

"Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og
Ungdomskommissionen 1945-70".
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