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Christian X og jøderne
Hovedrolleindehavere i dansk krigspropaganda

Af Vilhjdlmur Orn Vilhjrilmsson

Det siges, at sandheden altid er det første offer i
enhver krig. Krige, store såvel som små, avler som

bekendt mange myter, og megen uhyrlighed kan
begås i en krig, uden at den bliver opdaget før end

det er for sent. Sandhedsfordrejning har længe værer

en vigtig del i propagandaen i en krig. Nogle defi-
nerer propagandaen som en "kunstart", selvom den

ikke er en hyldest til sandheden. Andre definerer
propaganda som en form for kommunikation, hvor-
med man bevidst stiler mod at have indflydelse på

en befolkning i en given sag eller situation. Med
tiden har ordet først og fremmest fået negativ be-

tydning. Nok fordi man hurtigt har fornemmet, at

propaganda var forenelig med usandheder. Ordet
blev først lanceret af den katolske kirke, som var

overbevist om at dens propaganda var sandheden.

Propaganda har det nemlig også ofte med at blive til
"sandheder", og noget tyder på, at verdenshistoriens

stØrste propagandamestre tror, eller ender med at

tro på det som de agiterer for, uanset hvor løgnag-

tigt det end måtte forekomme mere kritiske hjerner.

Propaganda huskes bedst i den billedlige form, men

den mundtlige og skriftlige har nok altid været lige

så virkningsfuld. Hvis Julius Cæsar havde kunnet
kommunikere med Gallerne, eller de havde kunnet
læse, ville han sikkert have inkorporeret propagan-
da i sin krigsførelse. Romerne, f.eks. Cicero, forstod
rygtets magt, "Fama est ..." eller "det siges, åt ...".
Harald Blåtand, en hovedskikkelse i Danmarkshi-
storiens nok mest ufredelige tid, var tilsyneladende
en glimrende propagandist og PR-mester, selvom

Jellingestenene i dag forekommer at være er noger
"rungt" format for politisk fiksfakseri og spind.

Christian X og jøderne

Siden internettets fagre nye verden indtraf for alvor,

kort tid efter at stalinismens sandhedsafskærmende

mure, fulde af propaganda, faldt, har propaganda

og krigsløgne måske aldrig haft bedre tider. Hvis
man ikke er på internettet, har man tabt krigen.
Men man kan også tabe krigen, dersom man tror på

alt det, man støder på i den virtuelle verden. Dette
ved bin Laden, såvel som præsident Barach Obama.
Hvis man er på nettet, er det sandsynligr, ar man
hver dag udsættes for utallige propagandaforsøg.

Der er krig i cyberspace. Det afhænger meger af in-
dividet, men masserne kan stadig lade sig rive med

af en lille, dødgiftig historie, lanceret af en journa-
list med en politiker, eller terrorist, i maven, som

af en eller anden grund vil have indflydelse på ny-

hedernes og verdens gang. Men internettet giver os

også bedre muligheder end tidligere for at afsløre

ondsindet propaganda og beskidte krige.

Dengang Danmark var besat, var befolkningen
udsat for heftig propaganda fra besættelsesmagren

og dens lakajer. I de allieredes verden fik befolk-
ningen derimod et negativt indtryk af Danmark,
uden at der blev propaganderet nævneværdigt mod
den lille besatte nation. Man var simpelt hen ikke
imponeret over danskernes indsats mod nazisterne i
1940. Denne negative slagside i opfattelsen af fæd-

relandet var der nogle eksildanskere som ville råde

bod på. Blandt dem var der en lille elite af skarp-
sindige propagandister, som skabte mange historier
for at forbedre deres moderlands image i den frie,
allierede verden. I dag er de fleste af disse fortæl-
linger glemt, men i ny og næ genoplives en af disse

historier, den behagelige og den åh så opbyggelige

fortælling om kong Christian X og hans påståede

brug af den gule davidsstjerne under anden ver-

denskrig. I juni 200I ønskede nogle medlemmer af
Repræsentanternes Hus i USAs kongres at mindes

kong Christian X og hans morgenrideture gennem

Københavns gader iført et gult armbind, som det

hed i den version. Denne genoplivning af myten i
200I, var foranlediget af at det tidligere Taleban-

terrorstyre i Afghanistan ville beordre landets hin-
duer og andre til at bære et gult tegn på deres tøj for
ar skelne dem fra muslimer.l

Som mange danskere ved, er historien om kongen

og stjernen en skrøne. Normalt afvises den som ren

fiktion, som menes at være blevet sat i omløb efter at

flertallet af danske jøder slap væk, eller blev reddet

til Sverige i \943.2 Selvom ingen rigtig vidste, hvor-

når historien først kom i omløb, har det også vist

sig umuligt atlægge denne myte til hvile. Måske er

det heller ikke så vigtigt. Men historisk er den ikke
korrekt.

Exodus
Måske er den vigtigste årsag til mytens sejlivethed,

at den blev fremstillet i den verdenskendte roman

Exodus (1958) af Leon Uris, som blev filmatiseret

i 1960. Om bord på filmens Exodus, var Karen

Hansen Clement, en ung dansk-jødisk pige, spillet

af den britiske skuespillerinde Valerie Jill Haworth
(fig. 1). Hun tager primært med skibet for at lede

efter sin far, som hun er blevet adskilt fra under kri-
gen. Hun har denne monolog fra bogen i en kortere

udgave i filmen:
Fra den tyske besattelsesmagts houedkuarter på Hotel
DAngleterre kom der et påbud: ALLE JØDER
SKAL B,ERE ET GULT ARMBI]VD MED DA-
Vf DSSTJERNEN. Den følgende nat udsendte

modstandsbeuægelsen et budskab til alle danskere.

På Amalienborg Slot har kong Christian giuet det

følgende suør til den tyske kommando om at jøderne

skal bære Dauidsstjernen. Kongen hør sagt at alle

danske er lige. Selu uil han bære den første Dauids-

stjerne og han foruenter, at alle loyale dønskere gør

det samme. Den naste dag i Københaun, bar nasten
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Fig. 1. Saluatore Mineo og Jill Hatuorth som lten-

holdsuis Dou Landau og den lille jødiske Karen

Hansen fra Danmark i Otto Premingers filmatise-
ring af Exodusfra 1960. Karen Hansen uør gråhå-
ret i filmen til trods for skuespillerindens kun 15 år.

I filmen finder hun til sidst sin far, som har mistet

ltukommelsen, og de slår sig ned i en kibbutz, huor

ltun senere bliuer myrdet af araberne. Billedet stam-

mer fra pøriserblødet Match fro december 1960.

hele befolkningen armbind med Dauidsstjerne. Den

efterfØ tgende dag tilbøgekaldte tys kern e o rd ren.3

Historien i 1943
Versioner af historien om kongen med jødestjernen

kom for alvor i omløb i oktober 1943. Blandt andet

i en artikel som den danske minister (ambassadø-

ren) i USA, offentliggjorde gennem Independent Je-
wis/t Press Seruices Inc. Den blev bragt i sin helhed

eller forkortet i en række amerikanske dagblade og

ugemagasiner i 1943. The Jewish Ledger i Spring-

field Massachusetts, publicerede artiklen allerede

den 12. oktober 1943. Ambassadør Henrik von
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Kauffmann, som i disse år brugte den forfranskede
version af sit navn, Henrik de Kauffmann, skrev:

Møn hender tilfalde af hong Christian den Tien-
des kompromiløse måde og uardige holdning ouerfor

den tyske aggressor. Et af disse instønser uar hon-

gens reaktion da nazisterne insisterede på øt indføre
deres antisemitiske foranstaltninger i Danmark.
Wd in lejlighed uar ltans suar til tyskerne: "Vi dan-
skere mener ikke at ui er ringere end jøderne og der-

for har ui ileke noget jødisk problem i Danmarh"
Og senest tfru indførelsen af det tyshe militære

diktatur i Danmarh og deres oprunding af danshe

jøder, rapporteres der, at kongen har erklaret: "Huis

jøderne i Danmarh bliuer forpligtet til at bare et

gult mærke, uil jeg og hongebuset også bære det tegn

på udmarkelse.a

Historien nåede hurtigt over Atlanren: Den 13. ok-

tober 1943 rapporterede London-bladet Euening
Standard:

En adel stemme lyderfra det nazi-besatte Danmark,
en stemme af tolerance og trodsighed, samt troen på
menneskeheden. "Huis tysherne uil indføre den gule
stjerne for jøder i Danmark", oplyser [kongJ Chri-
stiAn, "uil jeg og hele min familie bære den som et

tegn på den højeste udmærkelse"... ... Kong Christi-
ans ord er ikhe tomme. Hans modige trods er udtryk

for en opfordring til beuidsthed om dt mennesleehe-

den ikke længere skal nedbrydes og ltt forbrydelser
ikhe længere skal begås medfalske raceteorier og ond
tro. De jøder, der døde i Warszawa, da de til sidste

mand bekæmpede de pansrede nazister, omdAnnede

ghettoen til en fastning. IVu lauer Danmarks konge

den gule stjerne om til en flamme.t

The American Jewish Committee's Bulletin, Re-

uiews of the Yiddish Press No 14 af 15. oktober 1943

berettede om den store interesse som jiddisch-pres-

sen i USA viste redningen af de danske jøder:

Man lagde sarlig mærhe til den meddelelse som

uar bleuet giuet til Stockholm, at kong Christian
øf Danmark, da han bleu underrettet om tyskernes

hensigt at tuinge alle tilbageuærende danske jøder til
at bare en gul Dauidsstjerne på ærmet, haude sagt:

"Huis tyskerne uil indføre den gule Dauidsstjerne i
Danmarh, uil jeg og hele min familie bere det som

et tegn på den højeste udmærke/se".('

Ud fra de ovenstående citater er det klart, at histo-
rien allerede var velkendt på begge sider af Atlanten
i begyndelsen af oktober 1943. Dette betyder, at

myten kan have været sat i omløb under eller umid-
delbart efter redningen af størstedelen af det jødiske

samfund i Danmark i 1943. Men det var nu allige-
vel ikke tilfældet. Hvornår blev myten så først skabt

og lanceret?

Mytens ophav
Allerede i 1942 var historien om kongen og den gule
jødestjerne i omløb. Den 4. september 1942 publi-
cerede The Jeutish Telegraphic Agency i London den
følgende nyhed, som vakte stor opmærksomhed:

Den fulde historie om den rolle som kong Christian
af Danmark spillede, da den danske regering afuiste

det tyske krau om indførelsen af anti-jødisk lougiu-
ning i Danmark, har netop nået den heruærende

kreds af de frie danskere fra en pålidelig kilde. IfØl-
ge denne rapportering, hør kongen, da han erfarede

ttt anti-jØdiske foranstaltninger truede, sagt: "Der

er intet jødisk spørgsmål i dette land. Der er kun
mit folk" ... ... Da kongen file at uide, at tyskerne

uille presse på for indførelsen af det gule mærke for
jøder, erklarede han: "Når dette sker, skal jeg bare

den gule stjerne på min uniform i det ffintlige og

jeg shø\ft hele hffit til atfølge mit eksempel."-

Det er tidligere blevet hævdet, at kilden til myten
var en karikatur, som blev publiceret i en svensk

avis i 1942.8 Den 15. maj 1942 rapporrerede The

Danish Listening Post om sådan en karikatur uden

at nævne hvilken avis den blev bragt i.'/ En karika-
tur blev bragt i en svensk avis som havd e tæt samar-

bejde med The Danish Listening Post.

Den blev dog ikke offentliggjort i nogen allierede

aviser, og dermed aldrig kendt ud over Sverige. Men
historien og myten om kongen og srjernen var nu
godt på vej. Den pågældende karikatur blev regner

Fig. 2. En karikatur, som bleu bragt i Griteborgs Handels- och Sjr;fartstidning 10. januar 1942. Denforestiller
Thoruald Stauning og Christian X, derforeslår at danskerne skal gå med gule stjerner. Den 10. september 1941

foreslog kongen ,frn sigende brugen af Dauidsstjernen for alle i Danmarh som reaktion på euentuelle lerau fra
den tyshe besættelsesmagt om aletioner ouer for de danske jøder. Det gjorde han i samtale med Vilhelm Buhl, ni
døgefør en lou om de gule stjerner trådte i kraft i Tyskland ogflere af de besatte lande - dog ikke i Danmark.
Rigsarle iuet uille i 2010 ihkefremme en ansøgning til kongehusets kabinetssekretariat, om tilladelse til at bringe
et billede af kongens dagbogsindførelse med den meget tidlige omtale afjødestjernen som kongen kom med i I94L

af den norske karikaturtegner Ragnald Blix, som sten er ordret refcrat af finansminister Vilhelm Buh-
brugte pseudonymet Stig H66k. Han virkede det log kong Christian samrale, som kongen refererede

meste af sit liv i Danmark, men under besættelsen til den 10. september 194L Buhl var stedfortræder
boede han i Goteborg. Tegningen blev bragt den 10. for Stauning på dette møde: "lVrtar man saa den
januar 1942 i Giiteborgs Handels- och Sjofartstid- umenneskelige Behandling, Jøderne uar Genstand
ning, hvis chefredaktør var Torgny Karl Segerstedt, for ikke blot i Tysleland, men ogs(ta i de besatte
en af Sveriges mest fremtrædende antinazister. Avi- Lande, begyndte man ltt uare dngstelig for, at Kra-
sen var en af de få, i det neutrale Sverige, som viste uet ogsaø en Gang bleu stillet os, men det maatte ui
standpunkt mod nazismen. Karikaturen viser stats- pure afuise som følge af disses Retsstilling inden for
minister Stauning og Christian X. Stauning siger Grundlouen. Jeg udtalte, at jeg heller ihlee uilde gaa
til kongen: "Huød ska ui gdrø, Ers Majeståt, om med til et saadant Krau ouerfor danske Statsborgere.

Scauenius genomdriuer att ochså uåra Judar ska gå Huis et saadant Krau rejstes, imødegik ui det bedst
med gulø Stjårnor?" Kongen st)ltrer: "Da får ui uål ued øt ui alle anlagde "Dauidsstjernen". Finans-
alla gå med gula Stjrirnor". Denne tekst var næ- ministeren indshød, at det uar fo altid en (Jduei."

(lhristiarr X og jøderne(lhristian X og iødcrrre
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Denne samtale blev først publiceret i Knud JV.

Jespersens store værk, Rytterkongen, i 2007, uden

at Jespersen forklarer, hvorledes noter som kongen

skrev i septemb er l94l kunne give anledning til en

bladtegning i Sverige. Det forklare Jespersen blot
med at Buhl skulle være ophavsmanden til rygtet.r0

- Men hvornår var Buhl i Sverige for at give Blix
ideen?

Det er også bemærkelsesværdigt, at dekretet (Poli-

zeiforordnung) om brugen af jødestjernen tilsynela-

dende var kendt af kong Christian allerede den 10.

september lg4| Det blev først signeret af inden-

rigsminister Reinhard Heydrich den 1. september

194I, og trådte ikke i kraft før end 19. september

D4I.t ' Eft.rr.tningerne som nåede det danske hof,

var tilsyneladende bedre end de oplysninger som

den allierede presse modtog i septemb er I941r. Men
Kongen talte muligvis mere generelt om David-

stjernen som et religiøst symbol - med en mand,

Vilhelm Buhl, som sad i en regering som i 1940 og

l94I udviste statsløse jøder til den visse død - og

det efter visse forskeres skøn med det argument at

de ca. 1500 flygtninge i Danmark udgjorde et na-

tionaløkonomisk problem. Kunne Buhl have været

særligt positivt stillet overfor ideen om Davidstjer-

nen, når regeringen han sad i på samme tidspunkt
var ansvarlig for deportationer af de svageste blandt
fygtningene i Danmark? Christian X modtog uden

tvivl viden om udvisninger af jøder fra Danmark,
eftersom nogle af de udvistes værger og familie kon-

taktede kongehuset og kom i audiens hos kong.n.'t

Rigsarkivet har desværre ikke kunnet eller villet,
imødekomme forfatterens ønske om at få et foto af
kong Christian Xs notat fra 10. september I94I til
at illustrere denne artikel, selvom brevet allerede er

citeret i litteraturen. Rigsarkivets konsulent har i et

brev af 6.9. 2010 oplyst: 'Jeg kan oplyse, at i ouer-

ensstemmelse med hidtidig prahsis i forbindelse med

spørgsmål om tilladelse til benyttelse af kongehusets

priuate arhuier finder jeg ihke at hunne fremme an-

søgningen ued at forelægge den for Hendes Møjestat
Dronningens kabinetssekretær, som foreligger, da et

illustrationsformål i sig selu ihkefalder ind under de

kriterier, der euentuelt han betinge en imødekom-

melse". Dette er en yders besynderlig og ubegrundet

besvarelse, eftersom citatet er publiceret og billeder

fra Kongens dagbog er trykt i bogen Rytterkongen

af kongelig ordenshistoriograf Knud JV. Jespersen.

LJanset Rigsarkivets frygr for at publicere kong

Christian Xs solidaritetsbemærkning fra I94I i

faksimile i Selskabet for DanskJødisk Histories års-

skrift i 2010, så tyder alt på en eksil-dansk samt rent

skandinavisk oprindelse for eventyret om kongen,

der ville bære den gule stjerne for at beskytte sine

jøder. Eventyret udviklede sig senere til historien

om kongen, der red rundt i København og stolt bar

den gule stjerne på sin uniform eller et gult arm-

bind. Historien havde således ikke sit ophav blandt

amerikanerne eller taknemmelige, amerikanske
"østkystjøder", sådan som nogle har argumente-

ret. Denne historie dukkede første gang op mindst
halvandet å.r før redningen af de danske jøder til
Sverige i 1943 og blev således ikke udløst af rednin-

gen, i modsætning til hvad mange tror.

Hvorfor denne historie?
Fortællingen om kongen og jødestjernen var ikke

blot et eventyr, som kan blive analyseret som fol-

kesagn eller en såkaldt "urban myth".'3 Den var

derimod en del af nøje planlagt propaganda for at

forbedre Danmarks image.

Der åndtes mennesker, der bevidst satte denne

historie og lignende påfund i omløb, i den tro at

de ville blive gavnlige for Danmarks interesser

i udlandet. Historien kan ses som en reaktion på

den kritik, Danmark havde modtaget i de alliere-

des presse mellem 1,940 og 1943. Kong Christian
var, fordi man noget naivt mente der var enevæl-

de i Danmark, fejlagtigt anklaget. Han blev gjort
til symbolet for den manglende danske modstand

mod den tyske invasion af Danmark den 9. april
1940. Dette kan illustreres med et eksempel .I \942

bragte The Washington Post en illustreret quiz om

krigens "ofre". Man spurgte ironisk læseren om at
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Fig, 3. Nyhedstelegrammet fra The Jewish Telegra-

phic Agency af 4. septumber 1942. Dokumentetfin-
des i Wiener Library i London.

skrive navnet på ofrene under billeder af nogle stats-

overhoveder i Europa. Under et billede af Christian

X stod der, at han var lederen af det land, som ikke

havde ydet nogen væbnet kamp mod nazisterne.

Dette dårlige ry skulle korrigeres og det er sandsyn-

ligt, at den populære konge, sammen med de dan-

ske jøder, blev brugt som instrumenter i hænderne

på danskere, som ville forbedre Danmarks blakkede

image. Historien om kongen som bar jødestjernen,

blev efter al sandsynlighed skabt for at få goodwill

i Amerika.

Folkene bag noget af den førnævnte og efterføl'

gende meget succesfulde propaganda, var dem der

arbejdede for grupp en Friends of Danish Freedom

and Democrøc)/, som blev stiftet i New York i 1940.

Blandt disse var Caspar Henrik \7olffsen Hassel-

riis (1881-1973). Hasselriis kom som ung til USA

fra Skive og havde haft succes i skadedyrsbekæm-

pelsesbranchen i New York. Han var også en dyg-

tig iscenesætter og festløve, skrev klummer under

pseudonymet Henrik Cass og var kendt i USA som

"Mr. Denmark". Han var en nøgleskikkelse i alle

danske foreninger i USA under krigen: IVational

Americø Denmark Association, America Denmark

Relief Inc., Free Denmark Inc. ogsenere Friends of
Denmark Inc. Han stiftede The Danish Luncheon

Club sammen med skibsredder Hans Isbrandtsen

og andre og de havde tætte forbindelser til Max

Henius (1859 -1935), den jødiske stifter af Rebild-

festerne i Rold Skov. Under krigen var Hasselriis

også drivkraften bag nyhedsbrevet og bladet The

Danish Listening Post, som blev redigeret af forfav
teren Signe Toksvig (1891-1983). Hun havde måske

den største forfattererfaring blandt Friends of Do-

nish Freedom and DemocracTs medlemmer. Hun
var blandt meget andet en garvet eventyrforfatter.

I 1928 skrev hun således eventyret "T/te Deuil's

Martyr" for Weird Tales, The Unique Magøzine.la

Allerede i 1940 fik Hasselriis og hans medarbejdere

Edward L. Berneys (1890-1995) (fi1.6), ansat som

konsulent for Friends of Danish Freedom and De-

mocrac)/. Berneys, der var nevØ til Sigmund Freud,

blev kendt som "The Father of Public Relations and

Spin". Han var aktiv i den branche helt til sin død.

Som 100 år gammel var han stadig rådgiver ved

kampagner, i og for USA.

Historier ril alle lejligheder
Kong Christian X og de danske iøder var også de

centrale skikkelser i andre åbrikerede nyheder

bragt på bane af danske organisationer i USA og

Storbritannien i perioden \94I til 1943. "Det iø-
diske spørgsmåI" i Danmark blev rejst ved flere

lejligheder af tyskerne i 1941. Det danske svar var

bestemt og fast.

Den 25. november 1941., da udenrigsminister Erik

Scavenius besøgte Berlin, mødtes han med Her-

mann Goring. Goring sagde, at Danmark i længden

ikke kunne undgå at løse "det jødiske spørgsmåI".

Scavenius svarede efter sigende: "Der er intet jødisk

spørgsmål i Danmark". Den danske regering, såvel

som de feste medlemmer af det danske parlament,

bakkede op om dette standpunkt.'t

Til trods for dette faste proklamerede danske stand-

punkt, rygtedes det ikke ud til danske grupper i

eksil. Den følgende nyhed fra januar 1942, om at

anti-jødiske forholdsregler var blevet accepteret af

-ti stP ]t 1l
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Thk rubr'r nolion put tro ormod mighr in rhe woy of
thc Nozir, rnodc rimfcrthcoccupotion of Norvoy.
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Fig. 4. Dette billede bleu bragt i en quiz, som bleu

publiceret i Wøshingtln Post den 22. nouember

1942. Den ironislee quiz indeholdt syu andre por-
trætter af andre "ofre"for nazismen i Europa.16

den danske regering, kom i omløb. The Døily Tele-

graph bragte et åbrikeret nyhedstelegram fra "en

speciel korrespondent", der rapporterede, at kong

Christian X havde truet med at abdicere, hvis ak-

tioner blev foretaget mod jøderne. Der er ingen

sandhed i dette nyhedstelegram, og det burde sna-

rere opfattes som en politisk proklamation eller en

ønsketænkning:

DANSK konge abdicerer muligvis
Anti-jødiske trusler.

Af en særlig korrespondent lfrl7t nyheder fra Lon-
don Jra skøndinauiske kilder, bar kong Christian af
Danmark truet med at abdicere grundet tysk insi-
steren på, at Danmark uedtager ønti-jødiske loue.

Kong Christians trussel kom sidste /ørdag som et kli-
maks på en lang rækhe politisbe manØurer blandt
tre pronazistiske medlemmer af den danske rege-

ring og deres tyske bagmand. Problemet begyndte,

dø den ltnti-jødishe lougiuning bleu udarbejdet for
regeringen af udenrigsminister Erik Scauenius, trlt-

fikminister Gunnør Lørsen, som i øurigt er /eder

af Portland Cement Fabrikkerne, og justitsminister
T. H. Jacobsen'7 ,

På et ministermøde torsdag, bleu deres forslag afuist

af andre ministre og stdtsministeren, M.lsic) Sta-

uning, og de nagtede at forelagge det for kongen.

Da Scauenius efterfølgende henuendte sig til leongen

og bad om dt han underhendte regeringens bes/ut-

ning, nagtede kongen llt gøre det og oplyste, at han

uille godkende de forslag, som ltaude modtaget pdr-
lamentets enste m m ige stØtt(.

De pronazistiske ministre fremlagde derefter forslø-
get i et sarligt udualg, som afuiste dem med enstem-

mighed i lørdags. Tyskerne forlangte herefter, at
louen omgående skulle bliue uedtaget. Det uar ued

den lejlighed at kongen meddelte, at han uille abdi-
cere huis de bleu ued med disse krau og fremtuinge
deres accept. Det uides ikke, om tyskerne har bak-

ket. Huis de fremturer med deres lerau, kan kongens

of7o"S foruentes inden for et par dttge."

Efter at denne usande historie om en forestående

abdicering blev lanceret af historiesmedene, nåede

en lignede historie med små løgne Udenrigsministe-

riet i London via Lissabon i første del af 7943. hvil-
ket viser, at fortællinger om den danske konge og de

danske jøder allerede havde en stor udbredelse:

Politisk Memorøndum Danmark nr. I til P.l.D. fra
Mr. Ridley Prentice (Lissabon), 4. jan. 1943.

Danske jøder

For seks måneder siden indførte tyskerne lV'ilrnberg

louene mod jøderne li f)anmarkl. Kongen gik per-
sonligt til synagoger"' i Købrnhaun, huor der uar en

fficiel ceremoni. Det udr en begiuenhed uden præ-

cedens i Danmark, og senere trak tyskerne lViirn-
berg dekretet tilbage for så uidt angår Danmark.

En efterretningsofficer i det britiske udenrigsmi-
nisterium skrev en kommentar til dette memoran-

dum:

Jeg uille ikke tillægge denne informant særlig stor

trouardighed. Erklæringen i paragr. 4, om ttt T!-

skerne hør introduceret /lnti-jØdiske loue er uleor-

rekt. De har kun truet med at gøre det. Mr. Clarke.

Ig/t 1943.)0

Andre var lige så skeptiske. De følgende bemærk-

ninger findes i et notat, Politisk efterretning om

Danmark for 1942, skrevet af en Hr. Gallop d. 2.

f-ebruar 1943

... Foreslået Anti-semitiske Lougiun ing.

5. 1942 lsicl gik udfulgt af påtrængende U/gter om,

at foranstaltningerne uAr ued at bliue trffit mod

jøderne. Det er en fastslået kendsgerning, at lou-

giuningen om de /tntisemitiske foranstaltninger utr
bleuet udarbejdet ti/ fremtidig brug af den pro-na-

zistiske aduohat M. Popp-Madrrnt', men rappor-

teringer fra Suerige som tydede på, at sdgen haude

fulgt tilsuarende kurs som Anti-Komintern-pøgten
(dog uedrørende et andet emne) ultr næsten helt sik-

kertfejlagtige, og deres inddragelse i den danslee ud-

sendelse på BBC gjorde, at den høje anseelse af den

danske udsendelse på BBC i Danmørk led skade

Fig. 5. Caspar Hasselriis på sit kontor i IVew York.

Foto frø IViels Gyrstings samling.

(lhristian X oe jødcrne

Internering af jØder i Danmark
Den mest ondartede historie om de danske jøder,

som repræsentanter for danske interesser i udlandet

forsøgte at lancere i den allierede presse, var histo-

rien om de danske jøder, der efter sigende selv kon-

taktede kong Christian X og bad ham om at in-

ternere dem i en koncentrationslejr. Den blev bragt

allerede i februar 1942:

DANSKE, JØDE,RS PATRIOTISKE, TILBUD
OM AT MINDSKE, LANDE,TS PROBLE,ME,R

IVew Yorle , B. februar 11942). (Jewish klegraphic
Agencl. Det rapporteres, øt Danmarks jødiske be-

folkning, som tæller mere end 5000 mennesker, ltar
bedt fkongJ Christian om internering i en dansk

k o n c e nt ra t i o n s lej r s o m e n fo rans ta ltn i ng fo r at fo r e -

Øgg, den tyske besættelsesmltgts euentuelle depor-

tationer af dem. The IVøtional America Denmark

Association, som tillagger raPporten en "Autoritøtiu

hilde," sagde, at kong Christian haude afuist forsla-
get som uærende uforeneligt med Danmarks tradi-
tion for religiøs frihed. Anmodningen fra de danske

Christiirn X og jøderne
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jøder, i Jbrm af et andragende, bleu prasenteret for
leongen af lederne øf det jødiske samfund. Andra-
gendet lød således: "Vi er altid bleuet godt behandlet

i dette land, og ui forstår, at uores tilstedeuarelse er

et af problemerne mellem Dem og den tyske rege-

ring. Huis ui kan gøre tingene nemmere for Dem

ued øt bliue interneret, bedes De internere os."t)

Historier som denne kan kun afrødes af den tra-

ditionelle anskuelse af jøderne som "et problem".14

Måske har forfatteren til denne historie kendt til
den danske interneringslejr i Horserød. Lejren som

allerede fungerede som fangelejr under første ver-

denskrig, fungerede i 1940-41 som et fængsel for
71 flygrninge, som blev taget til fange af de danske

myndigheder med henblik på at udlevere dem til
besættelsesmagten. Mange af de internerede blev

senere udleveret til Tvskland i augusr l941.rt

Blandt fangerne i Horserød i 1940-41, som blev

holdt der efter ordre fra Statsadvokaten for Særlige

Anliggender samt af Rigspolitiet, var 14 jødiske

flygtninge. De danske myndigheder kontaktede i

maj 1940 den tyske besættelsesmagt for at indlede
forhandlinger om udvisninger af flygtninge, som de

danske myndigheder ville komme af med. Fangerne

i Horserød var blandt dem som de danske myndig-
heder bad tyskernes Sicherheitsdienst (Gestapo) om
at tage tilbage til Tyskland. I begyndelsen afviste

ryskerne alle sådanne ønsker.tn

Ingen af de jødiske {lygtninge, der blev holdt i Hor-
serødlejren i 1940-1941 blev udvist til Tyskland i

august 1941 sammen med tyske socialister.t- D.tr.
skyldtes ikke foranstaltninger truffet af danske em-

bedsmænd og jødiske organisationer, sådan som det

er blevet hævdet. Uden at modtage noget krav eller

anmodninger fra tyskerne til udvisningen af fan-

gerne i Horserød, havde det danske justitsministe-
rium allerede i slutningen af juli 194I udarbejdet

og underskrevet udvisningsordrer for de fleste af de

jødiske ånger i Horserød 1940-41.r8 Med undta-

gelse af 6n, der var flygtet i en robåd til Sverige og en

anden, der begik selvmord på grund af hans frygr

Fig. 6. Edward L. Bernays (1890-1995).

for endnu en gang at blive arresteret af de danske

myndigheder, blev de fleste af de jødiske ånger,
der blev frigivet fra Horserødlejren i 1940-41, igen

arresteret i juli 1941 af det danske politi og vare-

tægtsFængslet, mens det danske justitsministerium
ventede på tyskernes beslutning om, hvornår depor-

tationerne kunne finde sted. Men tyskerne nægtede

på det bestemteste at acceptere andre fanger fra
Horserødlejren end de tyske politiske aktivister.
Efter krigen forklarede embedsmænd, der havde

haft ansvar for fængslingen af flygtninge i Horserød
i 1940-41, med stolthed den danske offentlighed, at

formålet med interneringerne skam havde været ar

beskytte flygtningene fra tyrk..r...t"

Pressemeddelelsen fra 1942 som meddelte, at de

danske jøder ønskede at ofre sig for at forbedre for-
holdet mellem Danmark og Tyskland er tankevæk-

kende af en yderligere grund. Den 29. september

1943 kontaktede lederen af Dansk Røde Kors, Hel-
mer Rosting, den rigsbefuldmægtigede i Danmark,
\Øerner Best, og foreslog en skummel handel. Han
foreslog internering af de danske jøder for at sikre

Fig. 7. Virkeligheden i Horserød / Danmark. Jødiske fanger stillet op .for.foro-
grafen i Horserød i 1943. Billedet stammer fra en smalfilm, som først dukkede

'!,f ,',y,';5:I:,1':i;':,;;!'";;::;';i:,[i';:::,:;,i;::,.#;"7;";:,
uar brandende antisemit, oK som uar direkte inuolueret i tyueriet af Det Mo-
saiske Troessamfunds medlemsprotokoller i 1943. Ofrene for Samarbejdspolitik-

ken kan endnu ikke uises -frr*. Maskeringen skyldes et påbud fra Landsarkiua-

ren, med henuisning til arkiulouen. Landsarkiuet for Sja/land, Lolland-Falster
& Bornholm: Købenltauns |Vordre Birles Politi: XII:e: Strffiakt nr. 3379. B.

en gradvis frigivelse af de danske soldater, som ty- men uidste i uirkeligheden ikke, huad man skulle

skerne havde taget til fange. Jøderne skulle bruges gØre. En departementschef omtølte muligheden af
som gidsler i en byttehandel - en afpresning. Uden- en forhandling med tyskerne 0m en internering øf
rigsminister von Ribbentrop afviste denne pl".t.3o de danshe jøder, så de bleu i Dønmark, men stem-

Også i septemb er 1943 blev en lignende plan for in- ningen - sarlig hos kabinetssekretaren - uar imod
ternering af jøderne i Danmark foreslået på et møde at optage nogen som ltelst forhandling med tyskerne,

i Udenrigsministeriet i København. I det tilfælde man skulle derimod lægge uagten på protester, så-

var det angiveligt for at forhindre den forestående ledes at man hunne se, at befolkningen reagerede

deportation af jøderne fra Danmark. Formanden uoldsomt modforfølgelsen. Købinetssekretærenfort-

flor Det Mosaiske Troessamfund, C.B. Henriques slog mig at tage til kongen, men jeg mente, at det uar

beskrev det på den følgende måde; nanskeligt og uille bringe kongen i forlegenhed, da

Da jeg tog hjem, bleu jeg kaldt til Udenrigsmini- han jo på sin uis uør interneret. Kabinetsseleretaren

steriet for at deltage i departementschefernes møde. louede så selu at tage til hongen, idet han uar sikker

Alle departementschtft, uar mødt og desuden kon- på, at hongen uille nedlagge protest. Mødet endtefor
gens kabinetssekretær. Man drøftede situationen, så uidt resultatløst, som man ikke uidste, /tuad man

(.lrristiurr X og iø.lcrncChristian X og jødcrnc
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5, OOO DltYlgH SnilORg
SER,VE ON SOO,OOO TONS OF DANISH SI{IPS

lvtrnilt 2+ H0aR,9
OF THE UNITED ilATIONS DECLARATION

DENfVIARKS MIN ISTER, TO WAS}IINCTON

H Ell Rl K KAU FFMAN ll, ereoeED rHE

SUPPORTOF ALL reSE OINES I

oAillgH V0LAÅ|nEER9
SERVE IN THE R,.A.F. AND"THE BUFFSU

- A BR,|TISH R,EOIMENT FOR, WHICH

KING CHRI9TIAN IS HONORARY COLONEL

IN-CHIEF

Fig. B . United lVations FACTS fra 1943. Propagandaplakat udarbejdet øf Friends of Danish

Freedom and Democraq/ i samørbejde med United IVøtions Information Organization, (tidl. Inter
Allied Information Center eller UNIO), som dønske interesseorgønisøtioner i USA haude uæret

medlemmer affra l94l. Portrættet uiser ambassadør Henrik Kauffmønn. Niels Gyrstings samling.

(lhristian X oe jøderne

ouerhouedet kunne gøre for at hindre den aktuelle

situation, og mltn så ikke anden uduej end flugt.3t

Heldigvis blev ideen/planen om at internere de dan-

ske jøder i \943 forladt. Kun en del af de jøder, der

blev fang et af nazisterne og deporteret til Theresien-

stadt, blev holdt af tyskerne i Horserød i 1943 før

deportationen (fig. 7).Om motiverne, som lå bag

de forslag som nogle af Udenrigsministeriets de-

partementschefer fremsatte om at internere danske
jøder, var de samme som de ideer som blev fremsat

af direktøren for Dansk Røde Kors, er måske værd

at undersØge til bunds. Tanken var i hvert åld ikke
så f ern for mange, sådan som den ovenstående pres-

semeddelelse af 1942 viser.

Danske jøder i æteren
Der kan ikke herske tvivl om effekten af lancerin-

gen af alle de mere eller mindre sande historier om

Danmark i udlandet under besættelsen. Historien
om kong Christian X der bar jødestjernen var, om

nogen, med til at Danmark kunne pudse glorien
i efterkrigstiden. Under krigen betød historien

måske ikke det store, men der blev lagt mærke til
den. Denne ene usande historie har nok bragt Dan-
mark stØrre goodwill og sympati end H.C. Ander-

sen og den Lille Havfrue tilsammen, navnlig i USA.

Desværre vil vi nok aldrig få at vide, hvem hos før-

nævnte Danish Friends of Freedom and Democracy,

fandt på de enkelte historier. Men deres arbejde var

effektivt.

Lanceringen af dansk propaganda i USA var ef-

fektiv fra første færd, selvom den måske i dag kan

opfattes som ret naiv. Man benyttede også billedlig
propaganda om de fremmeste af landets helte til at

forbedre landets image, hvoraf den største var am-

bassadør Kauffmann i Washington (fig. B).

Den 23. februar 1944 holdt legationsråd C.A.C.
Brun en lille aftentale om jødernes redning fra

Danmark på radiostationen \øINX i Washington.

Rose Keane fra Wøshington Emergency Committee

to Saue the Jetuish People of Europe bad Brun om at

holde indlægget. I udsendelsen blev der også oplæst

et digt af Israel I. Taslitt, hvor kong Christian X
blev hyldet for at gå med jødestjernen:

Tltou, too, O King, didst not escltpe the flood
of Euil's screaming serpent brood. Thy land,

Were Viking ltearts taere born, brain and blood.

Despoiled, thy people stripped o.f for* and field;
ø "schwein" in euer)/ pair of Germøn boot,

The super-thief tuho pilfers, plunders, loots -
Yet cannot malee thy people's spirit yield.
For thou, O King, aboue despair's allure,

In grøndeur risest to proclaim thy uord
Of dignity and hope and strength, to gird
Thy Denmarh, which foreuer shall endure.

We think of Yellow Badge on royøl gown,

and reuerence this topaz in thy ,ro*n.'t'

C.A.C.Brun var ikke mindre dramatisk i sin beskri-

velse i udsendelsen, hvor han blandt andet sagde:

Hele den danske befolkning stod fast forenet i at
besbytte deres jødiske medborgere. Danske politifolk
aduarede jøderne i foruejen, og fortalte dem at de

skulle -fb7tr. Huer dansker åbnede sit hjem for at
skjule flygtninge, der haude forladt deres hjem. De

bekæmpede Gestøpos patrufer i gaderne med deres

bare nauer og saboterede tyske skibe som ultr bleuet

sendt op til deportationrrrr."

Den 6. april 1944 fik Danish Friends of Free-

dom and Democracy også sendetid på en af New
Yorks stØrste radiostationer, \ØMCA. Det var

noget der battede for lille Danmarks image og ry.

Udsendelsen fandt sted i United lVations l"for-
mation Organization (tidligere Inter Allied In-

formation Centerto) på 610 Fifth Avenue i Rock-

efeller Center på Manhattan, og blev lyttet til af
millioner af mennesker. For Danmark var Caspar

Hasselriis og Legationsråd C.A.C. Brun fra am-

bassaden i \Øashington mødt op. Alt var nøje ind-
studeret. Ud fra C.A.C. Bruns efterladte papirer
kan man se, at han havde nedskrevet alle svar på

de spørgsmåI, som han havde modtaget i forvejen.

Udsendelsen var som et lille indstuderet skuespil,

(lhristian X og jøderne
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Fig. 10. Frit Danmarh på plakaten på Office of War lffirmations udstillingpå Rockefeller

Plaza i IVeta York i marts 1943. Fra højtølere ued toruet lød Rooseuelt, Churchill og Chiang

Kai-Shehs opfordringer huer halue time. Foto Marjory Collins 1943/Library of Congress.

Fig. 9. (Jdsendelse om Danmark fra Inter Allied Information Center på 610 Ftfth Auenue på Manhøttan den

6. april 1944. Fra uenstre legationsråd C.A.C. Brun fra den danshe ambassade i Washington, mrs. Eleanor

Kittredge medlem øf the United Alations Womens'Committee,John Macdonell fra InterAllied Information
Center, mediemanden, forfatteren Williøm T. McCleery og Caspar Hasselriis. Foto IViels Gyrstings samling.

som senere blev afskrevet. For nylig er et fotogra-

fi af denne udsendelse endda dukket op (fig. 9).

Her er et lille eksempel på, hvad Brun ville have

svaret på med hensyn til jødeaktionen.

Spørgsmål: Huordan udr det muligt fo, så mange

danskere, jøder og andre flygtninge at undslippe til
Suerige i de sidste dage i 1943. Lukhede de tyske

embedsmænd deres øine?

Svar: Kun i et meget begrænset omfang. Den uasent-

ligste årsag uør, at enltuer dønsker og ikke mindst

de danske politifolk, følte det som sin pligt at hjalpe

flygtninge med at slippe uæk. Gestapo gjorde deres

bedste for at søge langs hysten, men de kunne ikke

forhindre flere hundrede flygtninge i at flygte i de

små både /tuer nat. Danmarb uar mørkelagt, nat-
terne i oktober og nouember er meget mørke. Gesta-

pos folk uAr ouerdlt, men deres indsats uar forgaues
mod den danske undergrundsbeuægelses uelorganise-

rede arbejde. Huer nøt samledes mangder øf flygt-
ninge i huert af de små fiskerlejer ued kysten.

De bleu holdt skiult, indtil undergrundsbeuagelsen

rdpplrterede om fri bane. Så bleu de brøgt til Sue-

rige affiskerne skjult i bådenes løstrum. Der uør så

mange både på søen, at tyskerne umuligt kunne {
gØre, huilke faktisk uar i gøng medfiskeri, og huilke

t ra n sp o rtered e flygt n i n ge.;t

De danske repræsentanter blev naturligvis spurgt

til jødestjernen i Danmark. Forfatteren McCleery

fra The Writers War Board sagde til Hasselrlis: Mr.
Hasselriis, De bommer altid med gode historier.

Har De en ønden? Og mrs. Kittredge tilføjede: Dø

de dønske jøder bleu tuunget ti/ at bære et specielt

marke, ja - eller -.

Hasselriis svarede: Kongen sagde, "Huis jøderne er

uardige til at bære Dauidsstjernen, så skal ui som

brødre der deler dette samme liu, de samme lidelser,

det samme håb, alle bære den."

Hvortil McCleery ytrede, og det behøver ingen

oversættelse: The gesture becomes tlte nøme - Kinq
Christian of Denmørk. More pouer to him.

Da Hasselriis videre blev spurgt til kong Christian

X, huskede han en god historie:

Det minder mig om en historie, jeg hørte for nylig:

En uis dansher, der har uaret meget iøjnefaldende

slm en nazistish samarbejdspartner, bad om en

sømtale med kongen, høn ønskede at foreslå, øt

kongen skulle genoptage sine gamle beføjelser og til-
lade denne mand at danne en regering afformildere

Iko llaboratørerJ.

Kongen svarede: De synes at glemme, At mine proble'
mer er i mit ben, der er intet galt med mit houed!36

Her var de alvorlige konsekvenser af kongens ri-
deuheld på Esplanaden i oktober 1942 blevet til

Christian X og jøderne Christian X og jøderne
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blot et dårligt ben. Det rigtige var, ar uheldet sarre

kongen ud af spillet fysisk, og efterhånden også

psykisk, og fremover bandt faldet fra hesten ham
til en kørestol. I radioudsendelsen i New York var
Scavenius-politikken srueren, men det som diplo-
maten Brun i mangel af nøjagtige oplysninger for-
talte om, mind-er unægtelig meget om Eric Sca-

venius og det han stod for. Noget som en syg og

træt konge følte sig bundet af og måtte bøje sig for.

Den mindre kendte historie
De førnævnte myter og fabrikerede fortællinger
om Christian X og de danske jøder under anden

verdenskrig, blev oprindeligt introducerer med det

eneste formål at forbedre det besatte Danmarks
omdømme i udlandet. Fortællingerne var derimod
ikke med til at forbedre jødernes situation i Dan-
mark. De blev heller ikke kreeret til det formåI.
Af de mange historier om jøderne og kongen, som

læserne af blade i USA og andre lande fik serveret

via krigspropagandaen, blev myren om kongen

med stjernen til favoritten. Til den dag i dag har
man ment dens oprindelse var relateret til den store

goodwill som Danmark fik i USA for redningen af
jøderne til Sverige i 1943. Men historien kom længe

før redningen. Redningen fik siden myten til at

flyve.

Til et held bar de feste danske jøder aldrig den

gule stjerne, som nazisterne tvang jøder til at bære i
mange andre besatte lande efter 19. september 1941.

De danskere, der blev tvunget til at påsy den gule

stjerne, var bl.a. dem der blev deporreret til Theresi-

enstadt i 1943, samt mange jøder født i Danmark,
som i deres stØrste nød ikke fik asyl, da de bankede

på deres fødelands døre. Nogle af de danske ånger
i Theresienstadt tog stjernen med til Danmark efter
befrielsen. Stjernerne, som jøderne i Theresienstadt

bar, var dog ikke de første af slagsen som danskerne

havde set. I løbet af februa r \942 konfiskerede po-
litiet i København trykte stjerner med nøjaetigt de

mål og udseende som Reinhard Heydrich foreskrev

i det tidligere nævnte dekret af l. september 1941.

Ordet " jØde" stod med bogstaver i hebræisk stil,

sådan som "Jude" stod på stjernerne i de tysktalende
lande, "Juif" i de fransktalende (fra juni 1.942), J" i
Belgien (fra juni 1942) og "Jood" i Holland (fra og

med maj 1942). Men kendsgerningen var, ar mens

kong Christian X og den danske befolkning aldrig
kom til at bære stjernen som solidarisk gesrus, sådan

som Christian X antageligt sagde den 10. septem-

ber 1941, så klæbede danske nazister Reinhard He-
ydrichs jødestjerner op på husmure. Politiet konfi-
skerede nogle af disse stjerner i februar 1942, efter
at de var blevet opklæbet på jødiske ejendomme i
København. De viser, at forbrydelsens jødestjerne

faktisk var kendt i Danmark under besættelsen (se

stjernen afbilledet på forsiden). Solidaritetens jø-

destjerne i Danmark var derimod, og forbliver, en

myte.

Fra og med august 1940 til begyndelsen af 1944,
blev 21 statsløse jødiske flygtninge, deraf tre børn,

udvist fra Danmark til Tyskland - ikke fordi tysker-

ne forlangte det, men fordi danske embedsmænd

med ansvar for fygtningespØrgsmål arbejdede iv-
rigt for udsendelse af uønskede personer fra Dan-

-"rk.37 Det er kendsgerninger som desværre ikke
høres så tit som skrøner om eventyrkonger og de

jøder, som samarbejdspolitikken skulle have reddet.

I 2010 er propagandametoder og spind stadig i
brug, når der kæmpes om opåttelsen af besættelses-

tiden. En ny historieopfattelse er ved at vinde frem,
som efterlader det indtryk, at samarbejdspolitikken
var en stor velsignelse for alle i Danmark. Dette
er dog stadig udelukkende en hjemlig opfattelse.

Udenlands er det ikke så nemt at sælge den slags hi-
storier, når man nu, og endnu bedre end før, er klar
over at dansk samarbejdspolitiks eksport fodrede

den tyske hær, som begik udryddelsen af jøderne.

Det forekommer at være heldigt for denne nye mo-
ralistiske, historiske selvopfattelse, at regeringens

protokolmester, elitehistorikeren Bo Lidegaard, er

den fremmeste advokat for samarbejdspolitikkens
velsignelser. I Lidegaards meget læste og rosre bøger

om besættelsestiden er budskabet blandt andet,

at jøderne i Danmark udelukkende blev reddet

af samarbejdspolitikkens mesrre, mens der i hans

værker ikke findes et eneste ord om de jøder, som

samarbejdspolitikernes regering ofrede til en for-

undret besættelsesmagt, som ikke forlangte dem.

Denne historiefrisering står naturligvis ikke anfæg-

tet'lti, selvom den allerede serveres af Udenrigsmi-
nisteriet som den officielle historie. Propagandaen

for samarbejdspolitikken minder uhyggeligt meget

om den propaganda, man så under anden verdens-

krig, hvor det var bekvemt at anvende skrøner om
jøderne til imageforbedringen af Danmark. Jøderne
i Danmark kan tilsyneladende bruges som gidsler

til enhver tid.

Dengang var det propaganda i en beskidt krig, men

den lurvede hvidvaskning af samarbejdspolitikken

i fredstid er da også udspekuleret politisk propa-

ganda. Den radikale klorskylning skal nok lykkes,

for naive og søde historier kan de fleste bedst lide at

høre, uanset om de er sande eller ei.

Tak
Forfatteren ønsker at takke Niels Gyrsting, for-

mand for Frihedsmuseets Venner, som har givet
forfatteren tilladelse til at bruge fotografierne bil-
lederne nummer 5, 8 og 9 i denne artikel. Fotogra-

fierne er fra Niels Gyrstings private samling, men

stammer oprindeligt fra C.HW. Hasselriis' private

arkiv, som blev brugt til udfærdigelsen af bogen

Danmark i USA under besattelsen.
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ery of Italy. Ernst Meyer was born in the Holsteini-
an city ofAltona and came from aJewish family. He

trained as an artist in Copenhagen with the help of
his cousin, the well-known merchant Mendel Levin
Nathanson, who was rhe driving force behind the

Jewish emancipation in Denmark. After a number

of years in the artistic milieu of Munich, Meyer ar-

rived in Rome in 1824, ar a time when sculptor Ber-

tel Thorvaldsen had achieved his fame and was now

the centre of attention in the German and Danish

artistic groups.

Thanks to his Danish-German background, Ernst

Meyer was on good terms with both nationalities,

but he also acquired good contacts with the Italian
population of the small mountain villages around

Rome. Among Ernst Meyer's works, he is especially

remembered for his genre paintings depicting life
in the srreets of Rome. In addition, he produced

a large number of drawings and watercolours of
landscapes and monuments. Ernst Meyer's J.*-
ish descent had little infuence on his art and his

life. Only one of his paintings contains a 'Jewish'

element, being painted outside the ghetto of Rome.

Writers such as H.C. Andersen and Aron Meir
Goldschmidt, on the other hand, were significantly
affected by their meeting with the ghetto Jews of
Rome. Although Ernst Meyer, too, reflected on

his Jewish ancesrry, his thoughts did not manifest

themselves in his artwork, which remained influ-
enced more by his Italian impressions than by his

Danish-Jewish background. Despite being seriously

ill, Ernst Meyer was a lively encounter for the group

of travellers ro Rome all his life, but he was prone

to depression at times. Ernst Meyer seems to have

found spiritual refuge in Italy, which he sometimes

considered leaving, but never did. Apart from oc-

casional journeys to Denmark and other European

countries, Ernst Meyer remained in Italy until his

death in 1861.

King Christian X and the Jews
- The main figures in Danish W'$ilI
proPaganda
By Vilhjrilmur Orn Vilhjålmsson

Due to seemingly minor efforts of the Danes in
preventing the invasion and fighting the Nazi oc-

cupation of Denmark, compared to that of the

Norwegians, Dutch and Belgians, the Danes and

in particular the Danish King became the target of
criticism in parts of the allied press. Danish patri-
ots in exile, especially in the USA, actively tried to
alter this image. Th.y launched a series of fabricated

stories, which they distributed ro rhe press in order

to change the bad publicity. In most of these stories

the Danish king and the Danish Jews played a cen-

tral role.

The author presents an analysis of the origin of the

story about King Christian X wearing the Star of
David and other stories and myths involving the

Danish Jews. In some of these stories the Jews were

depicted as a major problem for Denmark, solvable

by interning them in a concentration camp. The

fabricated story of the King wearing the star as an

act of solidarity towards the Jews became an urban

myth.

The core of this article has been published earlier

in English, entitled "The King and the Star: Myths
created during the Occupation of Denmark", pub-

lished in: Denmarh and the Holocaust (2003). The

article can be read in these links:

http : //www. diis. dk/graph ics I CYer I Person I i ge-
CVer/ Holocaust-and-G enocide/ Publ ikationer/
holocaust_ DK_kap-5.pdf
or

http: //postdoc. blog. is/users/3 d/postdoc/fi les/kitg-
and-the-star-l 2 I l9.pdf

Since the English version of this article was pub-

lished, additional interesting information about the

activities of Danish interest groups in the USA has

emerged and this information is the subject of the

present article. An example is newly published in-
formation (Jespersen 2007) about King Christian
X, which reveals that King Christian X suggested to

a member of the Danish government thar the Dan-
ish public should wear the Star of David, if the Ger-
mans introduced measures against the Jews in Den-
mark. The King allegedly expressed this view on 10

September lg4L The oddity of that information,
however, is that the source of this sraremenr was al-
legedly the King's personal diaries, which have not
been available for research, excepr to one historian.
While the decree ordering the yellow Star of David
was not signed by the German Minister of Interior,
Reinhard Heydrich, until I September I94I and
not valid until 19 September 1941, it might seem

rather odd that the King of Denmark, a counrry
that was not affected by the decree, was considering
wearing the Star of David on 10 september 1947.

The Danish National Archive, (Rigsarkiuet), has de-

nied this author's request for a facsimile photograph
of the part of King Christian's diary of 10 Septem-

ber 1941.

The Star of David, as inrroduced by Heydrich in
1941, was nor known to the general public in Den-
mark, until the Danish Jews imprisoned in Ther-

esienstadt concentration camp returned to Denmark
in 1943, with their srars. However, ir was obviously
well known to some Danish Nazis already in Feb-
rvary 1942. Th.y were gluing printed paper stars

on the houses of Jews around Copenhagen, from
where the Danish Police removed them. These stars

had exactly the measures of the srars prescribed in
the decree of the German Ministry of Interior, and
had the word "iøde", (J.*), with Hebrew-stylized
letters in the centre of the star (See photograph on
the cover of Rambam).

A recent trend In Danish \ø\nI historical research

is the praise of the Danish collaboration Policy
(Samørbejdspolitikken) wirh the Nazi occupants.
The rescue of the Danish Jews is often portrayed as

proof of the beneficial effects and excellence of the
Danish collaboration policy. This contemporary,
politically determined, perception is led by Danish
historian and senior government official Bo Lide-
gaard and followers, who, for instance, tend ro over-
look how the extensive Danish food exports during
\Ø\øII helped feed the German army, when it was

killing the Jews of Europe. The followers of this his-
torical perception also tend to ignore the fact that
the Danish government during the era of the closest

Danish-Nazi collaboration 1940-43 was expelling

Jewish refugees to Germany. The expulsions were
initiated by the Danish authorities, who pressured
the rather uninterested Nazi occupants for permis-
sion to accept expulsions of Jewish refugees from
Denmark.

So, in åct, Jews are still being held hostage in Dan-
ish image making in 2010, in a manner similar
to that of the creators of Danish propaganda and
myths during \Ø\ØII.

Copenhagen Mosaic Congregation
in Læderstræde 5
From the desk of the editor

In June 1945 aphoto reporrer from the Danish illus-
trated magazine Billed Bladet visited the synagogue

in Læderstræde 5 in the old city cenrre of Copenha-
gen. The Læderstræde Synagogue was founded by
Moses Koch Levy (See Rambam 1812009) in IB45

and was used until 1,955, with the exception of the

period between October 1943 and May 7945,when
most of the Danish Tews were in exile in Sweden.

These unique photographs, mosr of which were

published in 1945, are now published with the kind
permission of the Scanpix photographic bureau.
Th.y show interesting scenes from a service in the
little family synagogue on the second floor of an

18th century townhouse in Copenhagen. the Min-
jan had returned from their exile in Sweden, and
members of the great Synagogue of Copenhagen
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