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Fyens Stiftstidende 3.10.1993: Israel hylder Danmark
Selv om danskerne er ved at være godt trætte af at blive takket
for en indsats, de mener, var helt naturlig, vil lsrael endnu en
gang hylde Danmark for redningen i oktober 1943 at de danske
jøder. Det må aldrig blive glemt, mener israelerne.
Af Richard Østermann, Morgenposten Fyens Stiftstidendes
korrespondent i Jerusalem
Med Israels præsident Ezer Weizman i spidsen vil omkring 300
tilrejsende danskere og 500 israelere tirsdag den 19. oktober i
Jerusalem hylde det danske folk og modstandsbevægelsens redning af
de danske jøder for 50 år siden.
Det bliver det centrale arrangement i en hel uges
markering i Israel - og i andre dele af den jødiske verden - af
den danske redningsbåd i oktober 1943.
Det bliver første gang, så mange danskere og venner af
Danmark samles i Jerusalem for at hædre det danske folk for d enne
aktion, der var et af de få lysglimt i det nazistiske mørke. Over
100 tidligere medlemmer af den danske modstandsbevægelse vil
deltage i denne ”danske uge”. Fra Gilleleje - hvorfra mange jøder
undslap til Sverige, og i hvis kirke 80 jøder blev taget af
tyskerne - kommer 50 gæster fra Los Angeles kommer 50 amerikanske
jøder, som først tager til Danmark og derefter til Israel for at
deltage i hyldesten til det danske folk.
Danskerne er ellers godt trætte af stadig at blive takket
for en indsats, som de mener, var helt naturlig. Med deres
beskedenhed og jordbundethed vil danskerne prøve at sige, at nu er
det nok med al den virak. Det må være slut med denne overvættes
tak. ligesom man i Danmark er ved at nedtrappe festligholdelsen af
befrielsen i maj 1945.
Andre hjalp
Vi er slet ikke så enestående, siger man fra dansk side. Der var
også hjælpeaktioner andre steder i Europa. Den danske redningsdåd
var imidlertid uden sidestykke. I flere tysk-okkuperede lande
prøvede man at redde den jødiske befolkning fra at blive
deporteret til nazisternes kz-lejre, men kun i Danmark lykkedes
det at oprette et så omfattende apparat, at ca. 95 pct. af landets
jøder blev bragt i sikkerhed. Omkring 7000 danske jøder blev
hjulpet til Sverige af danske modstandsfolk, mens 474 blev taget
af tyskerne og sendt i kz-lejren Theresienstadt. 53 døde i

fangenskabet, mens de øvrige vendte tilbage med grev Folke
Bernadottes hvide Røde Kors busser.
Israel fastholder
I Israel fastholder man stædigt, at man ikke blot i stor stil vil
mur kere 50 året for den danske dåd - men at man vil blive ved med
det. Aktionen må aldrig gå i glemmebogen, siger israelerne.
Få år efter Israels oprettelse i 1948 begyndte en herværende
organisation, ”Danmarks venner i Israel”, at holde en årlig
oktober-sammenkomst.
De over 500 medlemmer er herboende danskere og israelere,
der i mellemkrigsårene flygtede fra nazi-forfølgelser i CentralEuropa og fandt et fristed i Danmark. Den israelske stædighed med
at hylde Danmark kommer til udtryk ved, at ”Danmarks venner i
Israel” allerede planlægger arrangementet for '94. Israelske
borgmestre formelig kappes om æren ved at være vært. Arrangementet
har i årevis gået på skift mellem en række byer, men de store
arrangementer på de runde dage har altid været i Jerusalem,
ligesom tilfældet er i år.
Kongehuset og jøderne
En uge inden hovedbegivenheden i Israel vil dronning Margrethe,
dronning Ingrid, prins Henrik og danske politikere overvære en
særgudstjeneste i synagogen i København.
Dette besøg, regentparrets andet, fortsætter en
tradition, som indledtes af kong Christian X. der besøgte
synagogen i 1933, og som blev fortsat af kong Frederik IX og
dronning Ingrid, der gæstede den to gange.
Baggrunden for de danske jøders redning var ikke mindst
Christian X’s indstilling, der bl.a. kom til udtryk, da han
tilsagde, at hvis jødiske borgere i Danmark blev tvunget til at gå
med den gule jødestjerne, ville han også gøre det. Det kom
imidlertid aldrig så vidt.
Båden - og dåden
Jo mindre båd, des større dåd, kan man sige om en lille dansk båd,
der er skænket til Yad Vashem af nu afdøde Gilbert Lassen,
Gilleleje ejendomsmægler og medlem af modstandsbevægelsen. Dette
uanselige fartøj, blot 3½ meter langt, transporterede henved 200
personer fra Danmark i retning mod Sverige under besættelsen allierede flyvere nedskudt over Danmark, sabotører og jøder.
Båden er opstillet på en prominent plads i Yad Vashem og
er det eneste konkrete vidnesbyrd om redning af jøder i Europa
under nazismen. Den har navnet ”H.D.”(for ”Holger Danske”) og
befordrede fire-seks personer ad gangen over de to første revler
til ventende fiskerbåde, der sejlede flygtningene til Sverige.
Båden er næsten verdensberømt. Alle Israels officielle udenlandske
gæster omfattende til overhoveder, regeringschefer m.fl. skal
ifølge en tradition besøge Yad Vashem i starten på deres besøg i

Jerusalem for at få et indtryk af baggrunden for Israels
oprettelse, og her ser de straks den lille båd - og får historien
om den danske aktion.
Arrangementerne
Hovedbegivenheden i den danske uge bliver en koncert i Jerusalems
Rebecca Crown koncertsal den 19. oktober, hvor det nye
symfoniorkester Ra’anana Symphonette Orchestra giver et delvist
dansk program, dirigeret af Yeruham Scharovsky. Carl Nielsens
violinkoncert skal opføres med den 18-årige danske violinist
Nicolaj Zepp-Schnaider som solist. Blandt de øvrige arrangementer
er en dansk filmuge i Jerusalem, en dansk fotoudstilling om
oktober 1943 og udsendelse i tv af en dansk produceret film om
redningsaktionen, iscenesat af Bente Milton, Gilleleje.

