
Information om protokolmaterialet 

 

Introduktion: 

I oktober 1943 flygtede flertallet af de danske jøder og deres familier til Sverige. Ved ankomsten 

blev de registreret af de svenske myndigheder, som oprettede rapporter og protokoller indeholdende 

de danske flygtninges personlige informationer. Der blev nedskrevet navn, fødested, bosted, 

beskæftigelse samt eventuel ægtefælle og børn. På den måde sikrede de svenske myndigheder sig et 

overblik over sammensætningen af de danske jødiske flygtninge. Dette blev anvendt i vurderingen 

af, hvilke erhverv de kunne bidrage med og i hvor høj grad den svenske stat skulle give nogen form 

for understøttelse.  

     I dag står vi tilbage med et næsten komplet materiale over den flygtningestrøm, der fandt sted i 

oktober 1943 og fremefter. Det giver os en unik mulighed for at skabe et overblik over 

sammensætningen af de danske jøder i perioden omkring 2. Verdenskrig. Samtidig tjener materialet 

som værktøj for forskere og slægtsforskere, der vil vide mere om forholdene i forbindelse med 

Jødeaktionen. 

 

Arkivinformationer: 

Protokollerne er at finde på Riksarkivet i Stockholm i Statens Utlänningskommissions Kaslibyrås 

arkiv. Den ivrige arkivgænger kan finde protokollerne i de nedenstående serier.  

Flygtningenes dossierer findes i følgende arkivserier: 

o Nordiska medborgare i alfabetisk ordning   seriesignum: F 1 ABA 

o Nordiska medborgare i nummerordning   seriesignum: F 1 ABB 

o Utresta baltiska medborgare    seriesignum: F 1 ABC 

o Utresta icke-nordiska medborgare i övrigt   seriesignum: F 1 AC 

o Svenska medborgare eller avlidna   seriesignum: F 1 B 

 

Begrænsninger: 

Rapporterne og protokollerne indeholder særskilte begrænsninger, der afhænger af rapporttypen. De 

kan ses i Vejledning til rapporttyper. Samtidig indeholder rapporterne også nogle iboende generelle 

begrænsninger.  



     Flere af de oprindelige rapporter og protokoller er gået tabt hos de svenske myndigheder, så det 

er ikke et komplet materiale. Der er ingen fast systematik i, hvilke rapporter der mangler. Derfor 

kan der være tilfælde, hvor man som efterkommer ved, at ens forfader har været i Sverige under 2. 

Verdenskrig, men rapporten er gået tabt.  

     Størstedelen af børnene, der ankom med deres forældre, har ikke fået selvstændige rapporter, 

hvis de var under 16 år på ankomsttidspunktet. Derfor kan det være vanskelig at fremsøge 

nulevende personer, som var børn under flugten. Dog er det stadig muligt at fremsøge disse 

personer, da de ofte fremgår af forældrenes rapporter, men dette er ikke altid givet. Det er derfor 

ikke muligt at få et komplet overblik over alle ankomne børn i perioden omkring oktober 1943.  

 

Frasortering: 

 Ankomsttidspunkt: 

Hvis en person er ankommet til Sverige før 1943 eller efter 1945, så frasorteres rapporten, 

da personen ikke lever op til kravet om flygtningestatus i perioden omkring oktober 1943. 

 Fødselsdato: 

Hvis en person er født fra og med 1930, så frasorteres rapporten, da vi forsøger så vidt 

muligt at undgå offentliggørelse af nulevende personers personlige informationer. 

 Manglende informationer: 

Hvis en rapport har for få informationer, så frasorteres rapporten, da det ikke er muligt at 

foretage en fyldestgørende registrering af personen. 

 Modstandsfolk: 

Hvis en person er tydeligt angivet som modstandsfolk, så frasorteres rapporten, da databasen 

har som primært formål at afdække de danske jøder og deres familiers flugt. 

 Inkriminerende informationer: 

Hvis en rapport indeholder inkriminerende data eksempelvis tidligere domme og straffe, så 

frasorteres rapporten af hensyn til efterkommerne. 

 Theresienstadt: 

Hvis en person har været i Theresienstadt, så frasorteres rapporten, da størstedelen af disse 

ankom til Sverige hen mod krigens slutning med de Hvide Busser. Samtidig betegnes deres 

rejse til Sverige ikke som en flugt, men nærmere en organiseret transport af tidligere fanger.    


