
År Månad/Datum Händelse 

1940 augusti De första norska politiska fångarna deporteras till Tyskland 

1942 oktober Familjen till Johan Bernhard Hjort civilinternerade i Tyskland, påbörjar 
arbetet för fångarna 

1943 september Den danska samarbetsregeringen avgår, deportationer av danska fångar till 
Tyskland 

1944 januari Niels Christian Ditleff får kontakt med kretsen i Gross Kreutz 

  februari Carl Hammerich besöker Sverige och har sitt första av flera möten om de 
skandinaviska fångarna med Ditleff 

  22 september Ditleff möter Folke Bernadotte och föreslår en svensk aktion for att rädda 
skandinaviska fångar 

  23 september Major Johan Koren Christies PM om att fångarna ska ”Stay put” 

  oktober Rapport från Gross Kreutz av Johan Bernhard Hjort; argumenterar starkt för 
att fångarna måste ut ur Tyskland före krigsslutet 

  december Felix Kersten, SS-chefen Himmlers massör får 103 skandinaver frigivna 

  29 december Den norska regeringen i London ändrar åsikt, ber ambassaden i Stockholm 
undersöka möjlig svensk aktion 

1945 5 februari Ditleff sänder officiellt norsk PM till svensk UD, anmodar om svensk aktion 
för de skandinaviska fångarna 

  16 februari Greve Folke Bernadotte af Wisborg flyger till Berlin, möter Himmler, 
diskuterar utlämning av fångar 

  12 mars De vita bussarna ankommer till Friedrichsruh, expeditionens bas i Tyskland 

  15 mars Första transporten, från Sachsenhausen till Neuengamme, 2 200 norrmän 
och danskar hämtas 

  19 mars Första transporten till södra Tyskland, 559 fångar fraktas till Neuengamme 

  26 mars Första transporten av svenska tyskgifta kvinnor tillbaka till Sverige 

  27 mars Transport av franska, belgiska, nederländska, polska och ryska fångar från 
Neuengamme 

  29 mars Svensk Röda Korset får tillgång till koncentrationslägret Neuengamme 

  30 mars Transport från området runt Leipzig, ca 1 200, av de 1 000 danska 
polismännen sänds direkt till Danmark 

  2 april Ny svensk konvoj till södra Tyskland, Mauthausen, Dachau og Vaihingen, 75 
fångar hämtas till Neuengamme 

  5 april Halva svenska kontingenten drar, blir ersatt av danskar 

  8 april Första transporten från Ravensbrück, 100 kvinnliga fångar fraktas direkt till 
Padborg i Danmark 

  9 april Svensk/dansk kolonn till Berlin for att hämta s.k. tukthusfångar, 211 fångar 
hämtas till Neuengamme; start på evakuering av sjuka fångar till Danmark 

  15 april Totalt 524 tukthusfångar hämtas från Mecklenburg, 423 judar hämtas från 
Theresienstadt 

  18 april Första flygangrepp mot de vita bussarna, fyra danska chaufförer och en 
sjuksköterska lättare skadade vid Friedrichsruh 

  20 april Evakuering av alla skandinaviska fångar från Neuengamme till Sverige via 
Danmark 

  23 april Transport av sjuka fångar från Ravensbrück, 786 och 360 kvinnor på två 
kolonner till Padborg 



  25 april En konvoj, 934 kvinnor och ett tåg, 3 989 kvinnor, sista transporten från 
Ravensbrück 

  30 april Fartygen "Magdalena" med 223 fångar och "Lillie Matthiessen" med 225 
kvinnor avgår från Lübeck 

  2 maj 2 000 kvinnor (960 judar, 790 polacker och 250 franske), ankommer till 
Padborg med tåg 

  3 maj Tyska skepp med fångar från Neuengamme angripes av RAF, nästan alla de 
7 500 ombord dödas 

  4 maj De sista fångarna sänds med färjan från Köpenhamn till Malmö 
 


