
  Produceret af Dansk Jødisk Museum Side 1 

 

 



  Produceret af Dansk Jødisk Museum Side 2 

 

 

 

    

 

Baggrunden:  

Vi er i oktober 1944. Flygtningekontoret i Stockholm har fået en 

opgave: De skal organisere hjemtransporten af alle de danske 

flygtninge i Sverige. Danmark er stadig besat, men befrielsen er 

lige på trapperne, tror man… 

Den første store gruppe af flygtninge kommer til Sverige i 

oktober 1943. Ca. 7000 danske jøder flygter for at undgå de 

nazistiske koncentrationslejre. Gennem det næste halvandet år 

stiger antallet af flygtninge til ca. 18.000. De sidste der 

ankommer, er frihedskæmpere og fanger fra 

koncentrationslejrene. Kz-fangerne kommer til Sverige i april 

1945. 

Alle flygtningene vil hjem til Danmark så hurtigt som muligt - lige 

så snart frihedsbudskabet lyder. Men hjemkomsten skal 

arrangeres nøje, for 18.000 er rigtig mange mennesker.  

 

 

Opgaver: 

Det du kan læse her, er et hæfte, som flygtningekontoret udgav. 

Hæftet vejleder om, hvordan man skal opføre sig ved 

hjemrejsen, og hvad man skal huske, inden man rejser hjem til 

Danmark igen.  

Prøv at læse hæftet.  

Forestil dig, at du selv er flygtning og skal tilbage til Danmark 

efter krigen. 

 

• Du skal til at rejse, men der er nogle ting, du bliver nødt 

til at ordne, inden du kan forlade Sverige. Hvad skal du 

huske, inden du rejser? (Se s. 7-10)  

• Du skal pakke din kuffert, men du kan ikke have alt med 

hjem. Hvad ville være vigtigt for dig at få med hjem fra 

Sverige? 

• Du skal til at afsted og tænker på, hvordan det bliver at 

komme hjem igen. Er der noget, du er bekymret for?  

• Hvad glæder du dig allermest til ved at komme hjem? 

• Hvorfor tror du, det er vigtigt for Danmark, at I flygtninge 

opfører jer pænt i forbindelse med hjemrejsen? (Se s. 3-

5). 

 

 

Raad og Anvisninger vedrørende 

Hjemrejsen 
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