Vejledning til rapporttyper
Dette dokument er en fortegnelse over alle de rapporttyper, som de svenske myndigheder oprettede i
forbindelse med de danske jøders flugt til Sverige i 1943. Fordelingen ligger primært på nogle få
rapporttyper:
1. Uppgift
2. P.M.
3. Ansökan om visering
4. Främlingspass
5. Ukendt

I det nedenstående fremgår titlerne på de enkelte rapporter samt en uddybende forklaring på deres
ophav, informationer og begrænsninger. Der er foretaget en inddeling i to hovedgrupper alt efter hvor
mange rapporter, der er af den pågældende type.
Den ideelle rapporttype er Uppgift som indeholder navn, fødselsdato, fødeby, nationalitet, religion,
titel, bopæl, uddannelse, civilstand, børn, årsag til flugt, flugttidspunkt, flugtsted, ankomsttidspunkt,
ankomststed, medbragte penge og rapporttidspunkt.
Alle andre rapporttyper indeholder mindre information end Uppgift og deres begrænsninger
fremgår af deres beskrivelser på næste side.

Hyppige rapporttyper:
Ansökan om visering:
Visumansøgning skema fra Kungl. Socialstyrelsen, Utlänningsbyrån i Stockholm. Udfyldt efter at
have fået nødvisum og efter at have været gennem forhør.
Indeholder ikke bopæl, flugttidspunkt, flugtsted og ankomststed.

Främlingspass:
Udfyldes af flygtninge der ikke havde pas eller andre identifikationspapirer på sig ved ankomst til
Sverige.
Indeholder ikke religion, flugttidspunkt og flugtsted.

Landsfiskalrapport:
Protokol ført af Landsfiskalen over flygtninge.
Indeholder ikke bopæl, flugttidspunkt og flugtsted.

P.M.:
Forhørsprotokol optaget i forbindelse med flygtningenes ankomst til Sverige. Anvendt af Helsingborgs
Politi.
Indeholder ikke flugttidspunkt og flugtsted. I forhold til religion bruger denne rapport en racedefinition
ved den fortrykte rubrik Jude. Sekretæren har skrevet ja eller nej og enkelte gange tilføjet det religiøse
tilhørsforhold f.eks. tilhænger af den mosaiske tro eller protestant.

Ukendt:
Formular uden myndighedsangivelse, men kun følgenummer. Ud fra Michael Mogensens teori kunne
det være marinens formularer, men dette stemmer ikke overens med de oplysninger, der fremgår af
dokumenterne. På flere af dem fremgår en svensk bopæl og datostemplerne er ofte langt fra
jødeaktionen. Muligvis den danske flygtningeadministrations rapporter.
Indeholder ikke flugttidspunkt, flugtsted og rapporttidspunkt.

Uppgift:
Forhørsprotokol optaget i forbindelse med flygtningenes ankomst til Sverige.
Indeholder flest informationer.

Sjældnere rapporttyper:
Ansökan om förlängning av passvisering:
Ansøgning om forlængelse af visum indsendt til Kungl. Utrikesdepartementet.

Ansökan om identitetscertifikat för f.d. ryska undersåtar:
Ansøgningsskema til russiske flygtninge og deres efterkommere for at opnå svenske
identifikationspapirer.

Ansökan om inresetillstånd:
Ansøgning om indrejsetilladelse for udlændinge indsendt til Kungl. Socialstyrelsen eller Kungl.
Utrikesdepartementet.

Ansökan - K. Socialstyrelsen:
Ansøgningsskema fra Kungl. Socialstyrelsen, Byrån för Utlänningsärenden med fire muligheder for
skemaets anvendelse:
1. Uppehållstillstånd
2. Arbetstillstånd
3. Uppehållsvisering
4. Arbetsvisering

Ansökan om pass:
Ansøgning om svensk opholdstilladelse og dertilhørende pas.

Ansökan om pass til Kungl. Danska Legationen:
Ansøgningsskema til den danske legation om pas.

Ansökan om svensk passvisering:
Ansøgningsskema om svensk pas og visum. Ligner meget ”Ansökan om visering” i udformning.

Ansökan om uppehållstillstånd:
Ansøgningsskema til Statens Utlänningskommission om opholdstilladelse.

Ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd:
Ansøgningsskema til Statens Utlänningskommission om opholds- eller arbejdstilladelse.

Danska Flyktingförläggningen:
Tilbagemelding fra Kungl. Socialstyrelsen om danske flygtninges visumtilladelse. Trykt på Kungl.
Socialstyrelsen Utlänningsbyrån Stockholms brevpapir.
Frågeschema – ukendt:
Spørgeskema udstedt og udfyldt af ukendt myndighed, men indsendt til Kungl. Socialstyrelsen.

Länsstyrelsen:
Rapport indsendt til Länsstyrelser i forskellige len i Sverige. Indeholder flygtningenes basale
oplysninger.

Nödfallsvisering:
Nødvisum, som udstedtes til alle flygtninge, ved første møde med de svenske myndigheder. Sjældent
bevaret i flygtningenes dossierer.
Pass – Husqvarna Vabenfabriks Aktiebolag:
Anmodning om pas for enkeltpersoner skrevet på Husqvarna Våbenfabriks brevpapir sendt til Kungl.
Socialstyrelsen i Stockholm.

Polis rapport:
Rapport over flygtningenes forløb ved ankomst til Sverige. Udført af flere kriminalavdelinger i
svenske byer og indsendt til Kungl. Socialstyrelsen.

Promemoria:
Redegørelse af ankomne personers forhold efter 1945 brugt af forskellige byers politiafdelinger for
indvandring og kriminalitet.

Uppehållsvisering:
Maskinskrevet dokument med ansøgning om opholdstilladelse uden myndighedsstempler. Indeholder
detaljeret beskrivelse af ansøgerens personlige forhold og overfart. Underskrevet af Hälsingborgs
Poliskammaren.

Utresetillstånd – Husqvarna Vabenfabriks Aktiebolag:
Anmodning om udrejsetilladelse for enkeltpersoner skrevet på Husqvarna Våbenfabriks brevpapir
sendt til Kungl. Utrikesdepartementet Handelsavdelningen i Stockholm.

Spörgeskema for Skolesögende:
Spørgeskema til ansøgning af skolegang for danske børn i Sverige udstedt af Den Danske Club
Hälsingborg og sendt til Kungl. Socialstyrelsen.

Statens Utlänningskommission Stockholm:
Tilladelse til give visum i enkelte svenske byer for korte perioder.

Til Statens utlänningskommision:
Dokument til forlængelse af svensk visum. Forholdsvist brugt af dansk militært personel, der gjorde
tjeneste i Sverige under krigen. Ofte stemplet med ”KGL. DANSK GESANDTSKAB DEN
MILITÆRE RAADGIVER”.

