
”548 dage i KZ-Theresienstadt” 

I oktober 2020 døde Ellen Oppenhejm 94 år gammel. Hun var en af de 
sidste øjenvidner til de danske jøders ophold i KZ-Lejren Theresienstadt. 

Niels Ole Frederiksen fra Middelfart, som har mødt Ellen Oppenhejm, vil i 
sit foredrag fortælle om de historiske begivenheder, der førte til de 
danske jøders tilfangetagelse den 2. okt. 1943, samt læse uddrag af Ellens 
personlige beretning op.  

Ellen Oppenhejm fra Charlottenlund som Niels Ole Frederiksen traf via sit 
arbejde på Esbjerg Højskole, blev venner, og de mødtes både privat og 
gennem 10 år på Esbjerg Højskoles sommerkurser.  

Niels Ole Frederiksen fik Ellen Oppenhejm til at nedskrive sin meget 
personlige beretning om hendes og familien ophold på 548 dage i KZ-
Theresienstadt. 

I september 1943 beslutter de tyske 
besættelsesmyndigheder i Danmark, at 
de danske jøder skal fanges og sendes til 
en uvis skæbne i Tyskland. Aktionsdagen 
blev sat til den 2. oktober 1943. 

En diplomat fra det tyske gesandtskab, 
Ferdinand Duchwitch, advarede, via 
socialdemokraten Hans Hedtoft, de 
danske jøder om den forestående aktion. 
Hvilket betød at hovedparten af de godt 
7000 danske jøder nåede at flygte til det 
neutrale Sverige. 

Ellen Oppenhejms jødiske familie blev 
også advaret, og sammen flygtede de til 
Nordsjælland. Her fik familien fat i en 
robåd og forsøgte at ro over til Sverige. 
Det lykkedes ikke for familien. De blev 
taget til fange af tyskerne og sendt sydpå 
til den tjekkiske by ”Theresienstadt”. 

Theresienstadt var oprindelig en fæstnings-og garnisonsby, som før 
krigen havde haft 7-8000 indbyggere.  I 1940 blevet byens tjekkiske 
borgere fordrevet, og byen blev omdannet til en KZ-Lejr for jøder fra de 
tyskbesatte lande i Europa.  

I stort tal blev jøderne fra hele Europa fragtet i godsvogne til Theresien-
stadt. Og snart var byen fyldt op med godt 45.000 jøder. 

Vi skal til dette foredrag, via Ellen Oppenhejms nedskrevne og meget 
personlige fortælling om flugten, høre om tilfangetagelsen og ikke mindst 
om Ellens og hendes familiens 548 dages ufrivillige ophold i KZ-
Theresienstadt. 

2 x 45 minutter eller efter aftale. 


