
    

 

Välkomna till en Köpenhamnsexkursion i andra världskrigets spår! 

Skånekretsen i Historielärarnas förening bjuder in SO- och historielärare till en heldagsexkursion i 

Köpenhamn torsdagen 19 maj 2022.  

Vi inleder med en guidad stadsvandring i centrala Köpenhamn på temat andra världskriget. Under 

eftermiddagen beger vi oss till Frihedsmuseet där vi får en rundvisning av utställningen om 

ockupationstiden i Danmark. Se länk för information om museet: https://natmus.dk/museer-og-

slotte/frihedsmuseet/ 

Efter besöket på Frihedsmuseet finns det möjlighet att träffa danska historielärare och representanter för 

deras två historielärarföreningarna.  

Varmt välkomna! 

PRAKTISK INFORMATION OCH PROGRAM: 

Transport: Deltagarna tar sig själva till och från Köpenhamn. Öresundstågen går var 20:e minut från 

Malmö till Köpenhamn. För er som vill åka tillsammans med färjan från Helsingborg: Samling 7.50 

med Axel Hultman (Skånekretsens kassör). 

Datum och tid: torsdagen 19/5 2022 kl. 10 till ca 19 (för plats, se nedan) 

Kostnad: För medlemmar: 100 kr // För icke-medlemmar: 200 kr. Betala genom Swish till Axel 

Hultman (kassör) på 0708–365139. Skriv ”Fortbildning” och ert namn på meddelande-raden. 

Självkostnad: Transport, lunch och fika  

Anmälan: till mailadress sjolandmarianne@gmail.com senast torsdagen 5/5 2022 genom att ange namn, 

skola och om ni är medlemmar i HLF eller ej. Antalet anmälningar är begränsat till 40 personer (först 

till kvarn). Guidningen på Frihedsmuseet arrangeras i grupper om max 20 personer.  

Plats: Samling framför Folketinget, Rigsdagsgården 8 i Köpenhamn kl 10, se karta 

https://www.google.com/maps/place/Rigsdagsg%C3%A5rden+8,+1218+K%C3%B8benhavn,+Danmark/

@55.675655,12.5781612,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465253169cf38f8b:0x1b7d40e43b11c90b!8

m2!3d55.675655!4d12.5803499 

Frågor? Kontakta Marianne Sjöland, ordförande för Skånekretsen, via mail: 

sjolandmarianne@gmail.com 

Skånekretsen 
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Program: 

10.00 Samling vid Folketinget, Rigsdagsgården 8 

10.00 - 10.15 Skånekretsens styrelse hälsar välkomna 

10.15 – 15 Guidad stadsvandring, med avbrott för lunch under 1, 5 timme 

15.30 - 16.45 Frihedsmuseet, guidad visning i grupp 

17.00 – ca 19.00 Träff med de danska historielärarföreningarna för de som vill och kan. 

 

Lästips inför exkursionen: 

Friberg, Göte, Stormcentrum Öresund: krigsåren 1940–45, Natur och kultur, Stockholm, 1977. 

Lidegaard, Bo, Landsmän: de danska judarnas flykt i oktober 1943, Bonnier, Stockholm, 2013. 

Palmkvist, Conny, Sundets röda nejlikor: hur svensk polis och Helsingörs syklubb räddade danska 

flyktingar under andra världskriget, Forum, Stockholm, 2020. 

Snyder, Timothy, Den svarta jorden: förintelsen som historia och varning, Bonnier, Stockholm, 2016. 

”Helsingborg och omvärlden under andra världskriget” (PDF) Kontakta Axel Hultman om ni vill ha ett 

exemplar. Mailadress: Axel.Hultman@helsingborg.se 
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