
                                                                                    Berlin, 22. november 2018

Frederiksberg Stadsarkiv

Frederiksberg Rådhus

Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Att.: Vicestadsarkivar Lars Schreiber Petersen

Ansøgning om tilladelse til at få nedlagt Snublesten i Frederiksberg Kommune

Mit navn er Henriette Harris, jeg er journalist og forfatter, bosat i Berlin, men er 
født og opvokset på Frederiksberg. Jeg vil gerne på vegne af 
Snublestensgruppen i Danmark søge om tilladelse til at nedlægge mindst én 
Snublesten i Frederiksberg Kommune. 

Projektet. Snublesten (eller Stolpersteine som de hedder på tysk) er små 
firkantede sten, der nedlægges ud for huse, hvor der boede ofre for nazismen 
1933-1945. Det er den tyske kunstner Gunter Demnig, der har skabt dem, og han 
lægger dem stadig selv ned. Det har han gjort i nu 25 år. Han lægger dem for 
alle forfulgte befolkningsgrupper: modstandsfolk, politisk forfulgte, Jehovas 
Vidner, roma-sinti, homoseksuelle, ”eutanasi”-ofre. Men hovedparten af stenene 
ligger for jøder, der blev myrdet i Holocaust. Ud for ofrenes bopælsadresser 
anbringes i belægningen en chaussésten beklædt med en messingplade. En 
inskription angiver navn, fødselsår, deportationsdato, dødsdato og dødssted, hvis 
det kendes. Snublestenene er verdens største decentrale mindesmærke, der ligger 
nu cirka 70.000 Snublesten i 24 lande. Se i øvrigt artiklen om Snublesten og 
Gunter Demnig, som jeg skrev i Weekendavisen, 26. januar 2018. (vedhæftet 
som pdf) Eller se hans hjemmeside www.stolpersteine.eu

Der er endnu ingen Snublesten i Danmark, skønt mange mennesker mistede livet 
under den tyske besættelse, og en del jøder ikke vendte hjem fra lejren 
Theresienstadt eller andre deportationssteder. Det er vi nu en lille 
initiativgruppe, der gerne vil lave om på. 

Vi arbejder på, at der i første omgang skal nedlægges 12 sten, dels for danske 
jøder, der blev deporteret til Theresienstadt og andre steder og aldrig vendte 
hjem, og dels for statsløse jøder, der blev udvist af Danmark til samme skæbne. 
Nedlæggelsen af en sten på Frederiksberg skal foregå en af dagene i 
tidsrummet 7.-18. juni 2019, for da er Gunter Demnig i Skandinavien for at 
nedlægge Snublesten i Sverige, Norge og Finland. Den præcise dato meddeler 



jeg selvfølgelig, når vi kender den. De øvrige Snublesten vil blive lagt i 
Københavns Kommune, der allerede har givet tilladelse.

Mennesket. Det menneske, vi gerne vil mindes og ære på Frederiksberg, er 
optiker og urmager Jacob Thalmay. Han blev født i Warszawa den 21.1. 1904, 
var jøde og kom til Danmark året efter i 1905. I 1942 søgte han dansk 
statsborgerskab og fik det samme år. I forbindelse med flugten til Sverige i 
oktober 1943 sørgede han for, at hans kone og lille søn kom over Sundet. Han 
selv, der også var aktiv i den danske modstandsbevægelse, blev tilbage. Han 
ville forsøge at redde nogle slægtninge, der var blevet taget af tyskerne og skulle 
sendes til Theresienstadt. Han talte tysk og lod sig derfor infiltrere i Gestapo, 
men blev desværre genkendt og anholdt. Jacob Thalmay blev arresteret den 
15.11.1943. Først kom han i Vestre Fængsel, dernæst til Horserødlejren, hvorfra 
han den 21.1.1944 (på sin 40-års fødselsdag) blev sendt til koncentrationslejren 
Sachsenhausen, nord for Berlin. Fra Sachsenhausen blev han sendt til 
koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz i Polen, hvortil han ankom den 
31.8.1944. Jacob Thalmay døde den 9.3.1945, 41 år gammel, på en dødsmarch 
fra koncentrationslejren Melk-Mauthausen i Østrig. Hans bopæl var Carl 
Plougs Vej 7, 1tv, 1913 Frederiksberg C. Det vil altså være ud for dette hus, at 
Snublestenen for Jacob Thalmay skal nedlægges.

Budget Økonomisk skal Frederiksberg Kommune ikke involveres. Hver 
Snublesten koster 120 euro, dertil skal Gunter Demnig have dækket sine 
rejseudgifter, to nætter på hotel samt leje af en bil, mens han kører rundt i 
København (og forhåbentlig på Frederiksberg) for at nedlægge Snublesten. Vi 
kalkulerer med en samlet udgift på cirka 23.000 kroner, som vi vil søge dækket 
gennem fonde og private bidrag. Men Demnig skal ved nedlæggelsen have 
noget assistance fra teknisk forvaltning. Misforstå mig ikke: Demnig har nedlagt 
70.000 Snublesten, han ved godt, hvordan man gør og ødelægger ingenting. 
Men også i forhold til eventuelle fremtidige nedlæggelser, hvor han muligvis 
ikke selv vil kunne være til stede, vil det være godt, hvis teknisk personale fra 
kommunen er der og ser, hvordan det foregår. Han har også brug for værktøj og 
lignende, da han ikke kan have sit eget med, eftersom han flyver til 
Skandinavien. Men herom kan vi konferere senere.  

Spørgsmålet er nu: Ønsker Frederiksberg Kommune at give tilladelse til 
nedlæggelse af (i første omgang) en Snublesten for Jacob Thalmay og hermed 
blive blandt de første kommuner i Danmark, der bliver en del af dette fine 
europæiske mindesmærke?



På vegne af Snublestensgruppen i Danmark udtrykker jeg vores ønske om et 
positivt svar og sender de venligste hilsner
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