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”Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen” kommer att visas på flera platser i Sverige. 

Turnéorter just nu är Karlstad, Malmö och Umeå. Utställningen har hyllats av kritiker och lockat 

många besökare då den visades på Historiska museet i Stockholm under förra året. Först ut på turnén 

är Värmlands museum i Karlstad. Här visas utställningen 25 januari – 24 maj.  

 

– Jag är glad och stolt över att Speaking Memories får möta nya besökare på flera platser i landet. Minnet av 

Förintelsen, nu 75 år sedan Auschwitz befriades, kommer att uppmärksammas i många delar av världen under 

2020. Utställningen utgår från personliga erfarenheter och porträtt, men ger också en grund för diskussioner 

om Sveriges roll under kriget och om vikten av att upprätthålla de demokratiska principerna. Därför är detta 

en viktig utställning och vi ser fram emot att den visas på flera läns- och stadsmuseer, säger Historiska 

museets chef Katherine Hauptman. 

 

Efter Värmlands museum fortsätter turnén till Malmö museer där den visas från den 13 juni till december och 

2021 är det dags för Västerbottens museum.  

 

– Speaking Memories började som en idé, som växte till en vision, och som sedan utvecklades till att bli en 

unik, flerdimensionell och mycket uppskattad utställning på Historiska museet i Stockholm. Det är en stor och 

viktig utmaning att föra vidare minnet av Förintelsen till kommande generationer. Speaking Memories är ett 

betydelsefullt steg i denna riktning. Jag är därför tacksam och glad för att denna utställning kommer att visas 

på Värmlands museum, Malmö museer och Västerbottens museum, säger Lizzie Oved Scheja, VD för Judisk 

kultur i Sverige. 

 

I utställningen kan besökare samtala med två överlevande genom förinspelade intervjuer i den interaktiva 

installationen ”Dimensions in Testimony” från USC Shoah Foundation. Utställningen ger också tillgång till 

USC Shoah Foundations videoarkiv med 55 000 vittnesmål från Förintelsen och andra folkmord. Dessutom 

visas autentiska föremål från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau, videointervjuer med överlevande som 

bor i Sverige samt porträtt tagna av fotograf Karl Gabor. Allt detta visas för första gången i Sverige, vilket gör 

utställningen unik. 

 

Utställningen skildrar också livet efter befrielsen genom berättelser och arkeologiska fynd från ett 

flyktingläger på Lovö utanför Stockholm som var i bruk under slutet av andra världskriget. I en film berättar 

Livia Fränkel och Adéle Schreiber som har bott i Lovölägret om minnen från tiden där och mötet med det 

svenska samhället.  

 

”Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen” är producerad av Historiska museet och Judisk kultur i 

Sverige i samarbete med USC Shoah Foundation – the Institute for Visual History and Education och 

Auschwitz-Birkenau State Museum. Övriga samarbetsparter i projektet är Paideia – the European Institute for 

Jewish studies in Sweden, Föreningen Förintelsens överlevande i Sverige, Forum för levande historia och 

Synagogan Adat Jeschurun. Till utställningen hör även en bok med porträtt, vittnesmål och essäer. 

 

För högupplösta pressbilder, vänligen besök: http://news.cision.com/se/historiska-museet/ 

 

För mer information, kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg tel. 08-519 557 31, e-post: 

ulrika.mannberg@shm.se 
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