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Oktober 43 - Redningen af de danske jøder 
 

Musikalsk dokumentarfortælling for konfirmander, 8. – 9. – 10. klasse, efterskoler og 
gymnasier om oktoberdage i 1943, hvor liv og død stod på spil for de danske jøder. 
En fortælling der ikke er blevet mindre aktuel i dag, hvor nazismen igen viser sit 
grimme ansigt. 
 
I 1945 sluttede 2. Verdenskrig. 
Under krigen udspillede sig en af de 
største vellykkede enkelt aktioner 
mod Nazitysklands jødeforfølgelser.   
Det var her i Danmark, hvor mere 
end 7000 danske jøder på mindre 
end en måned blev bragt i sikkerhed 
i Sverige – sejlet over Øresund i 
fiskerbåde og andre småskibe.		
 
Hundredevis af danskere involverede sig i løbet af få dage i en redningsaktion, der i dag 
står som et enestående eksempel på civil modstand i Europa, og som betød at 98,5% af de 
danske jøder blev reddet. 
I en ramme af  livsbekræftende jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo historien om 
danske  jøder, der måtte flygte over hals og hoved og om nogle af de mange, der satte livet 
på spil for at hjælpe. 
 
Varighed : 2 x 45 minutter samt en kort pause  
Pris: 8600 kr. + transport 
		

"Fortællingen om de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943 blev dygtigt, musikalsk og 
medrivende fortalt  af Klezmerduo for 350 elever fra overbygningsklasserne på 6 skoler  i Aalborg. 
Som tilhører røres man dybt af alvoren og ondskaben, men især af den uselviske medmenneskelighed 
som danske borgere udviste de dage i oktober 43. 
Fortællingen leder tankerne frem til nutiden og den verden, der er vores. Eleverne udfordres til at 
reflektere over: "Hvordan bør vi behandle vores medmennesker?" 
   
Den er et godt indlæg i samtaler om begreber som: næstekærlighed, moral og etik.... 
Vi kan varmt anbefale musikfortællingen! 

 
Folkekirkens skoletjeneste, Aalborg 

 

 
"Kære Ann-Mai-Britt og Henrik. Mange tak for en fantastisk koncert. Vi har aldrig haft så god en 
”historietime” som i dag. Vi vil varmt anbefale jer til andre skoleelever, fordi det er en blanding af 
dejlig musik og vigtig historie, som er godt fortalt. 
Venlige hilsner fra Asija, Victoria og Mille fra Klostermarksskolen, Aalborg."  
 


