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 Bilag 1 

 Kort om de danske jøder under  
 2. Verdenskrig 
 
De danske jøder levede indtil 1943 et 
almindeligt liv i Danmark stort set uden chikane 
og restriktioner i modsætning til andre besatte 
lande i Europa. Grunden hertil var, at Danmark 
og Tyskland førte en samarbejdspolitik. 
Samarbejdspolitikken var i nazisternes 
interesse, fordi det betød, at nazisterne kunne 
holde Danmark med et minimum af militære og 
økonomiske ressourcer. Nazisterne havde 
hårdt brug for deres soldater andetsteds. 
Samtidig var Tyskland afhængig af den store 
eksport af fødevarer, som kom fra Danmark. 
En af fordelene for Danmark ved 
samarbejdspolitikken var, at man kunne få lov 
til at beholde den danske regering, som var fast 
besluttet på, at jøder ikke skulle deporteres fra 
Danmark og fortsat skulle have samme 
rettigheder som den øvrige danske befolkning. 
Men i august 1943 brød samarbejdspolitikken 
sammen, og vejen lå nu åben for iværksættelse 
af en jødeaktion i Danmark.  
 
Hitler og Berlin pressede efter sammenbruddet 
af samarbejdspolitikken på for, at der skulle ske 
en aktion imod de danske jøder. Men den 
rigsbefuldmægtigede Werner Best, der stod i 
spidsen for de nazistiske tropper i Danmark, 
var ikke interesseret i en hårdhændet aktion 
imod de danske jøder. På baggrund af ønsket 
om at gøre forløbet så lidt hårdhændet som 
muligt, lækkede Bests tætteste 
samarbejdspartner G. F. Duckwitz, muligvis på 
opfordring af Best selv, d. 28. september 
1943 informationer om den forestående 
aktion til den socialdemokratiske politiker Hans 
Hedtoft, som viderebragte oplysningerne til 
formanden for Det Mosaiske Trossamfund. 
Allerede næste morgen blev advarslen spredt 
til det jødiske samfund ved den tidlige 
morgengudstjeneste i synagogen i København. 

Lynhurtigt - i løbet af få timer - spredes rygtet 
om aktionen. D. 1. oktober 1943 kl. 21.00 
bliver alle telefoner afbrudt og nazistiske 
politibataljoner kører, sammen med danske 
nazister og østfrontfrivillige på orlov, ud i 
Københavns gader i åbne ladvogne for at 
arrestere de danske jøder. Men på grund af 
advarslen var langt de fleste lejligheder tomme, 
da nazisterne nåede frem. De danske jøder 
havde forladt deres hjem for at gå under 
jorden, indtil de fik mulighed for at komme på 
en båd og flygte til det neutrale Sverige.  
 
Den dag i dag ved man ikke med sikkerhed, 
hvad der fik Best og Duckwitz til at handle, som 
de gjorde. En mulig forklaring er, at man 
frygtede, at fødevaretransporterne fra 
Danmark til Tyskland ville ophøre, hvis 
indsatsen mod de danske jøder blev for 
hårdhændet. En anden mulig forklaring er, at 
krigslykken på dette tidspunkt af krigen var 
vendt, og Best begyndte at tænke over de 
juridiske konsekvenser, hans handlinger kunne 
få, hvis Tyskland skulle gå hen og tabe krigen. 
Så måske har han forsøgt at pynte lidt på 
CV’et. Vi ved, at han tidligere har været med til 
at sende over 100.000 jøder i gaskamre 
under sit virke i Frankrig, så sandsynligheden 
for, at han pludselig er blevet omvendt og 
blevet ’den gode nazist’ er ikke stor. I alt blev 
472 danske jøder arresteret og deporteret til 
Theresienstadt – hvoraf 53 mennesker omkom 
i løbet af opholdet. I Theresienstadt levede de 
danske jøder under kummerlige forhold indtil 
de d. 15. april 1945 blev hentet af de hvide 
busser og kørt til friheden i Sverige.
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 Bilag 2 

 Kopi af Billed-Bladet okt. 1945 
Billed-Bladet nr. 40, 2. oktober, 8. Aargang, 1945. Gengivet med tilladelse fra Det Kongelige 
Bibliotek. Autentisk rækkefølge af billeder:  
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 Bilag 3 

 Kopi af ”Raad og anvisninger 
 vedrørende hjemrejsen 
”Raad og anvisninger vedrørende hjemrejsen” s. 9-10 trykt af Det Kgl. Danske Gesandtskab fra 
Sverige. 
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