
  Produceret af Dansk Jødisk Museum Side 1 

 

 

 

 

 

 

Baggrund: 

Da de danske jøder flygtede til Sverige, var der mange, der mistede penge og forskellige ting i forbindelse 

med flugten. Nogle opdager, at der er forsvundet ting fra deres lejlighed. Måske er det naboerne, der har 

stjålet tingene, imens beboerne har været væk. Andre oplever, at deres lejlighed er overtaget af fremmede 

mennesker. Nogle havde derfor store økonomiske problemer efter hjemkomsten.  

Heldigvis kan man få penge fra Centralkontoret, hvis man har brug for hjælp.  

 

Her kan du se en ansøgning, som Børge, skriver den 7. september 1945. Børges efternavn er dækket til, 

fordi han skal være anonym.   

Han skriver, hvilke udgifter han har haft i forbindelse med flugten og livet som flygtning i Sverige. Han har 

mistet mange penge og har en gæld på 8.023,40 kr. Det svarer i dag til ca. 160.468 kroner. (Man skal gange 

med 20 for at nå frem til, hvad beløbet ca. svarer til i dag.) 

Ansøgning til Centralkontoret 

vedrørende erstatning 
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Opgave: 

Du skal nu opfinde en person, der lige er kommet hjem til Danmark efter 2. Verdenskrig.  

• Bestem dig for, om han/hun er jøde eller frihedskæmper. Eller begge dele? 

• Hvor har personen været under krigen? I Sverige? I koncentrationslejr?  

• Er han/hun dansk statsborger? 

• Hvad har personen oplevet? Er han/hun blevet syg eller kommet til skade under krigen? Har 

personen mistet familie under krigen?  

• Hvad er der sket med personens hjem og ejendele, imens han/hun har været væk?  

Skriv din persons historie på en halv side. Hvad har han/hun været ude for under krigen?  

Nu kan du søge erstatning til din person. Udfyld skemaet på de næste sider: 
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