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    The main conclusions are that Sweden was not perceived as a country of immigration, based 
partly of the widespread fear that too many Jewish refugees would create a “Jewish Question”. 
Swedish authorities discriminated against Jewish refugees on grounds of “race” through a process 
of categorization. This process began already in the 1920’s, and gradually transformed the 
definition of “Jew” from a religious to a “racial” definition, based on the Nuremberg Laws. The 
differentiation of Jewish refugees in official statistics ceased in September 1943, yet it continued 
secretly until February 1944, encompassing the Norwegian and Danish Jews as well. One 
important result shows that the shift in policy – from discrimination to large scale reception – 
was a slow process where this differentiating practice and antisemitic perceptions remained 
operative. What is defined as an antisemitic background bustle is used to explain how moderate 
antisemitic expressions were perceived as “unbiased” and “normal” within the Swedish society. 
Though Sweden’s refugee policy seems similar to that of other countries surveyed, the shift in 
policy stands out as unique in comparison.  
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rumskamrater och blev snabbt vänner. Du har inte bara läst och kommenterat 
allt jag skrivit eller hjälpt mig med sättningsbestyren, utan också förgyllt 
vardagen med din fantastiska hemlagade mat och inte minst din humor. Tack 
för att du är en så underbar och omtänksam vän! 
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KAPITEL 1. 
Inledning och utgångspunkter 

Den tyske mosaiske trosbekännaren och handelsresanden Heinrich Reichwald 
befann sig redan i Sverige då kriget bröt ut i september 1939. Hans familj, 
hustrun Augusta och den artonåriga dottern Madelaine var fortfarande kvar i 
Tyskland, men hela familjen var sedan januari samma år anmälda för invandring 
till USA, och alla papper med inbjudningar, affidavits, var i ordning.1 Familjen 
Reichwald var så kallade transmigranter – judiska flyktingar som i avvaktan på 
vidareresa till USA eller det brittiska mandatet Palestina sökte sin tillflykt i ett 
annat land undan förföljelse och ”ras”-diskriminering i det nazistiska Tyskland.2 

Det var Heinrich som fyllde i ansökningsblanketten åt sin hustru och dotter i 
april 1941. Han skrev att hustrun Augusta var född 1897, av tysk nationalitet 
och av mosaisk trosbekännelse. På Utrikesdepartementets viseringsblankett 
ställdes också en fråga om ”folkras” och på den svarade Heinrich ”judisk”. Han 
skrev att hustrun och dottern ville komma till Sverige ”snarast möjligt” och att 
de skulle stanna ”tills vidare”. Heinrich hade fast inkomst och en broder i 
landet som kunde garantera för uppehället om det behövdes, och han lämnade 
för säkerhets skull några av sina affärskollegor som referenser. 

Ansökan undertecknades av Heinrich tillsammans med advokaten Mauritz 
Grünberger, som vid den här tiden även arbetade som chefstjänsteman vid 
Mosaiska församlingen i Stockholm.3 Antagligen var det Grünbergers tidigare 
erfarenheter av ansökningsförfarandet som fick honom att bifoga en skrivelse 
där han framhöll att det bara var fråga om en kortare ”transitovistelse” i Sverige 
i avvaktan på vidareemigration, och att det dessutom fanns ”synnerligen 
ömmande humanitära skäl”, varför han hoppades att ansökan skulle bifallas. 

För att försäkra sig om att ansökan fick bästa tänkbara behandling skrev 
Grünberger också till notarien Olle Wiman, den tjänsteman på Socialstyrelsens 

                                                 
1 En affidavit var en inbjudan från en i USA boende person som även garanterade för uppehället 
ekonomiskt. 
2 Inledningen baseras på handlingarna i Augusta och Madelaine Reichwalds gemensamma 
personakt (en viseringsdossié) och ett registerkort, se Riksarkivet (RA), Statens utlännings-
kommissions arkiv (SUK), Passbyrån, F 2 BA:72 för akten och D 1:479806 för registerkortet. 
3 Mosaiska församlingen var namnet på dåvarande Judiska församlingen. Svante Hansson, Flykt 
och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska församlingen i Stockholm 1933–1950, Stockholm 2004, 
s. 53. Grünberger säger, i en intervju som Ove Kennerberg genomförde den 7 december 1979, 
att det i första hand var han själv som förde förhandlingarna med svenska myndigheter, ibland 
tillsammans med Gunnar Josephson och Hugo Valentin. 
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utlänningsbyrå som sannolikt borde få ärendet på remiss från Utrikesdeparte-
mentet. Av brevet, som inleds ”Käre vän”, framgår det att Heinrich har fått 
lungtuberkulos och behöver vård i hemmet av hustrun. Brevet fortsätter: 
”Bernbeskickningen lär ha tillstyrkt ansökan. Med hänsyn till de starkt 
ömmande omständigheterna, som nu föreligga i saken, hoppas jag, att social-
styrelsen finner möjlighet att även göra detta”. Grünberger tillägger att ytter-
ligare ekonomiska garantier kunde fås av Heinrichs bror, Bruno Reichwald, om 
det skulle behövas. 

Ansökan inkom till utlänningsbyrån den 21 april 1941 och till Utrikes-
departementet några veckor senare, den 10 maj. Den 30 april avstyrktes an-
sökan, dock inte av Wiman utan av en annan tjänsteman på utlänningsbyrån, 
Martin Perslow, och den 12 maj avslog Utrikesdepartementet ansökan. Orsaken 
till avslaget kan möjligen hittas i en tidigare ansökan från november 1940. 

I den finns bland annat ett brev från generalkonsuln Dr. D. Schindler som 
skriver att hustrun gett ett gott intryck, och hänvisar till Dr. Åke Björkman i 
Sverige på sanatoriet i Sävsjö som skrivit att Heinrich lungtuberkulos krävde 
omvårdnad i hemmet. Där finns också ett brev från envoyén i Bern, Stanislaw 
Przybyszewski Westrup, som skrivit att ”fallet verkar ju ömmande” och att han 
gärna vill kunna lämna ett besked till hustrun, oavsett vad utgången av ärendet 
blir. Brevet skickades till legationsrådet Svante Hellstedt som var den på Ut-
rikesdepartementets expedition för utländska passärenden som ansvarade för 
handläggningen av viseringsärenden. 

Det mest intressanta återfinns dock i Hellstedts svar till Przybyszewski 
Westrup i mars 1941. Hellstedt meddelar att en ny ansökan troligen också skulle 
avslås, och fortsätter: 

Herr Reichwald, som redan tidigare visat tydliga avsikter att vilja flytta över med 
sin familj till Sverige (en broder kom in i landet 1932 och gjordes 1939 ansökan 
om inresetillstånd för dennes hustrus föräldrar, judar i Ungern), fick i början av 
augusti 1939, då han var i Paris, mot förbindelse att avresa vid viseringstidens slut, 
en kortare visering för affärsbesök, och hade turen eller förmågan att komma in i 
landet strax före krigsutbrottet, och blev sedan kvar. Såsom tiden går, framstår ju 
givetvis hans och familjens fall mycket ömmande – ett av de många, många – men 
å andra sidan så är det nog klart, att låta vi hustrun komma efter nu, så blir sedan 
familjen bofast i Sverige; och det är man icke med på för närvarande. I liknande 
fall pläga vi låta hustru och barn komma, sedan mannens och familjens avsikter att 
vandra vidare kommit till uttryck i långt framskridna förberedelser för erhållande 
av visum till Amerika (åtskilliga flyktingar komma faktiskt i väg från Sverige till 
Amerika via Sovjetunionen); och några som helst tecken på en dylik inställning ha 
icke förmärkts hos Reichwald.4 

                                                 
4 Brevet återfinns i Heinrich Reichwalds akt, se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:72. 
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Bild 1. Familjen Reichwald var transmigranter – judiska flyktingar som i avvaktan på vidareresa till 
USA sökte sin tillflykt i ett annat land undan förföljelse och ”ras”-diskriminering i det nazistiska 
Tyskland. Till vänster syns fadern i familjen, Heinrich Reichwald, och till höger syns hans hustru, 
Augusta Reichwald. Källa: Riksarkivet. 

Kanske var det Hellstedts ord som nådde fram till Grünberger via 
Przybyszewski Westrup i Bern, för i nästa ansökan, den som jag beskrivit ovan, 
står det klart och tydligt att familjen ska utvandra. Hur gick det då till slut för 
Augusta och Madelaine Reichwald? De beviljades aldrig inresevisering under 
kriget men de överlevde – i september 1945 beviljades Augustas ansökan, och 
hon reste in i Sverige i oktober samma år. Året därpå, i april, beviljades också 
dottern Madelaine inresevisering. Det framgår inte av akten om hon kom till 
Sverige eller inte. 

Augusta och Madelaine Reichwald är på många sätt typexempel på judiska 
flyktingar som ansökte om inresetillstånd eller visering i Sverige före och under 
andra världskriget. Det var vanligt att någon i familjen reste i förväg och 
undersökte möjligheterna för familjen att följa efter. Oftast var det maken som 
reste in, exempelvis som handelsresande, eller något av barnen som fått visum 
via barnkvoten som Mosaiska församlingen administrerade sedan senhösten 
1938.5 Väl inne i Sverige försökte sedan flyktingen att också utverka 

                                                 
5 Om barnkvoten har Ingrid Lomfors skrivit, se hennes avhandling Förlorad barndom – återvunnet 
liv. De judiska flyktingbarnen från Nazityskland, Göteborg 1996. Kvoterna har även beskrivits av 
Hansson 2004 och kvoten för judiska lantbrukselever, så kallade chaluzim, har ingående studerats 
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inresetillstånd eller visering för sina familjemedlemmar som fortfarande var 
kvar i Nazityskland. 

De är också typiska såtillvida att de inte avsåg att stanna i Sverige. De allra 
flesta av de judiska flyktingar som sökte sig till Sverige gjorde det i avvaktan på 
vidareemigration till ett annat land. Det fanns förmodligen flera skäl till detta. 
Sverige hade inget stort judiskt samfund – antalet mosaiska trosbekännare upp-
gick till omkring 8 000.6 Ytterligare anledningar var troligen att språket och 
klimatet med största sannolikhet inte uppfattades som lockande av de judiska 
flyktingarna. 

Familjen Reichwalds fall säger också något om den svenska flyktingpolitiken 
och svenska myndigheters behandling av judiska flyktingar under andra världs-
kriget. Det fanns en skepsis mot judiska flyktingar, som ibland uttrycktes i 
antisemitiska föreställningar, och Utrikesdepartementet efterfrågade uppgift om 
”folkras” för att kunna sålla ut vilka av flyktingarna som var judar. Sverige 
betraktades inte heller som något invandringsland och tog därför bara emot 
flyktingar som skulle resa vidare. 

Blev Augusta och Madeleine Reichwald diskriminerade på grund av att de var 
judar? Och var behandlingen av Augusta och Madeleine typisk för hur svenska 
myndigheter behandlade judiska flyktingar under andra världskriget och Förin-
telsen i allmänhet? Det är några av de frågor som den här boken söker att 
besvara. 

Syfte och frågor 
Syftet med avhandlingen är att öka vår förståelse för mekanismerna bakom 
social kategorisering och diskriminering och sambanden dem emellan. Detta 
görs genom en studie av hur svenska utlänningsmyndigheter genom den 
praktiska utformningen av flyktingpolitiken under andra världskriget och 
Förintelsen skapade olika kategorier och behandlade dessa. Med social 
kategorisering avser jag den handling som en myndighet utför när den 
definierar en kategori och med kategori menar jag, i likhet med historikerna 
Marika Hedin och Mattias Tydén, ”en mängd människor vars omfattning och 
karakteristika bestäms av den som definierar kategorin”.7 Med diskriminering 
avses negativ särbehandling av en kategori, en särbehandling som kan ske på 

                                                                                                                   
av Malin Thor i avhandlingen Hechaluz – en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 
1933–1943, Växjö 2005. 
6 Hansson 2004, s. 102. Siffran 8 000 är också det antal som nämns i det så kallade Wannsee-
protokollet, se hemsidan för Haus der Wannsee-Konferenz, http://www.ghwd.de. Mattias Tydén 
uppger dock något lägre siffror, 6 653 personer för år 1930. Skillnaden kan ha att göra med att 
Hanssons siffror avser slutet av 1930-talet. Jämför Mattias Tydén, Svensk antisemitism 1880–1930, 
Uppsala 1986, s. 20.  
7 Marika Hedin & Mattias Tydén, ”Sociala kategoriseringar – historikerns eller historiens”, 
Historisk Tidskrift 1998:4, Tema: Social kategorisering, s. 489. 
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olika nivåer.8 Det perspektiv som intresserar mig är den som diskriminerar, och 
den nivå som kommer att undersökas är därför den statliga nivån eller mera 
precist myndighetsnivån. Flyktingpolitiken valdes eftersom den på ett så tydligt 
sätt har att hantera människor med annan bakgrund än majoritetssamhällets 
medborgare. 

Den övergripande kategori som berörs i min studie är ”ras”. Jag kommer att 
se ”ras”-begreppet som en social konstruktion och det blir därför en empirisk 
fråga att undersöka hur begreppet användes och förstods i samtiden.9 ”Ras” är 
ett problematiskt begrepp och en relevant invändning är därför om inte 
begreppet etnicitet hade varit att föredra, inte minst som ”ras” kan inbegripas i 
detta.10 De flesta som skrivit om etnicitet tycks dock vilja skilja mellan etnicitet 
och ”ras”, med motiveringen att ”rasbegreppet [handlar] om en kategorisering 
av människor, medan etnicitet har att göra med gruppidentifikation”, och av det 
skälet kommer jag inte att använda begreppet etnicitet.11 

Det finns flera skäl till att jag valde att undersöka Sverige under andra 
världskriget och Förintelsen.12 När avhandlingsprojektet tog sin början var 
svensk flyktingpolitik under andra världskrigsperioden bristfälligt undersökt, 
och därför valde jag att avgränsa undersökningen huvudsakligen till denna 
period.13 Perioden är intressant av flera skäl. Dels trädde Sveriges andra 
                                                 
8 Jag följer Carl Henrik Carlssons definition som i sin tur grundar sig på Anders Lange, se Carl 
Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920, 
Uppsala 2004, s. 60. 
9 Min syn på ”ras”-begreppet följer Ian Hackings beskrivning av ”ras” som konstruktionistiskt, se 
Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, Stockholm 2000, s. 32.  
10 Thomas Hylland Eriksen hänvisar till Pierre van der Berghe, en forskare som ser ”’ras’-
relationer som ett specialfall av etnicitet” och som skriver att han inte separerar ”ras”-relationer 
och etnicitet eftersom ”föreställningar om ’ras’ kan både vara närvarande och frånvarande i 
etniska ideologier”, se Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Stockholm 2000, s. 14. Också 
George M. Fredrickson är inne på den tankebanan när han skriver att ”ras kan därför beskrivas 
som det som blir följden när etnicitet tros vara något ofrånkomligt eller outplånligt och görs till 
grund för en rangordning”, se George M. Fredrickson, Rasism. En historisk översikt, Lund 2003, 
s. 138. Se även Sven Tägil som förespråkar etnicitetsbegreppet trots att det innebär svårigheter, 
Sven Tägil, ”Den ’problematiska’ etniciteten. Nationalism, migration och samhällsomvandling”, 
Den ”problematiska” etniciteten. Nationalism, migration och samhällsomvandling, Sven Tägil (red.), Lund 
1993. 
11 Hylland Eriksen refererar Michael Bantons uppfattning (som han dock inte delar), se Hylland 
Eriksen 2000, s. 14. Se också Richard Jenkins som uttrycker sig på liknande sätt som Banton: 
”Identifications of ’race’ are typically rooted in categorization rather than group identification”, 
Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations, London, Thousand Oaks & New 
Delhi 1997, s. 167. 
12 För en kritik av att använda sig av storheter som ”Sverige”, se Martin Estvall, ”Ett folk, ett 
rike, en åsikt?”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias 
Tydén (red.), Stockholm 2007. 
13 Tidigare forskning om svensk flyktingpolitik har i högre grad fokuserat på perioden kring det 
förra seklets första decennier och, till viss del, på kalla kriget. För perioden före och under andra 
världskriget, se exempelvis Carlsson 2004; Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, 
utlänningskontroll och asylrätt 1900–1932, Stockholm 1964. För kalla krigsperioden se exempelvis 
Anders Svensson, Ungrare i folkhemmet. Svensk flyktingpolitik i kalla krigets skugga, Lund 1992 och ett 



 8 

utlänningslag i kraft den 1 januari 1938 och därmed skapades också en ny 
organisation för hanteringen av flyktingpolitiken, dels innebar krigsutbrottet att 
Sverige utsattes för ett ökat flyktingtryck. Ett ytterligare skäl är att de forskare 
som idag intresserar sig för svensk flyktingpolitik under andra världskriget gör 
det eftersom de kopplar ihop Sveriges agerande under kriget med Förintelsen. 
Med Förintelsen menar jag det nazistiska folkmordet på de europeiska judarna 
1941−1945.14 En undersökning av flyktingpolitiken ställer kopplingen mellan 
Sverige och Förintelsen i blixtbelysning, och hittills har denna aspekt inte helt 
och fullt utretts.15 Av dessa, huvudsakligen pragmatiska, skäl har jag valt att 
undersöka negativ särbehandling på grund av ”ras” under andra världskriget 
och Förintelsen. Valet av tidsperiod styr också valet av myndigheter som 
studeras, och här kommer i första hand Socialstyrelsens utlänningsbyrå men 
även Utrikesdepartementet att analyseras eftersom det var de som huvudsak-
ligen ansvarade för flyktingpolitiken under perioden. 

Den grupp som studeras är judiska flyktingar. Judar kategoriserades enligt de 
tyska Nürnberglagarna från 1935 som en ”ras” – en kategorisering som hängde 
samman med dåtidens syn på denna grupp och inte med gruppens egen syn på 
identitet.16 Föreställningar om ”ras” var ingalunda begränsade till Nazityskland 
utan allmänt förekommande i hela Västeuropa under 1900-talets första hälft, 
även i Sverige. Slutligen kan påpekas att valet av judiska flyktingar blir en 

                                                                                                                   
pågående avhandlingsprojekt på Historiska institutionen vid Stockholms universitet där Cecilia 
Notini undersöker kopplingen mellan säkerhetspolitik och flyktingpolitik i skuggan av kalla kriget. 
För undersökningar som kopplar ihop invandringspolitik och välfärdspolitik se Lars-Erik 
Hansen, Jämlikhet och valfrihet. En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt, Stockholm 2001; 
Christina Johansson, Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra 
hälft, Malmö 2005. 
14 Det finns flera definitioner av Förintelsen där även andra offergrupper räknas in, som exempel-
vis romerna, och en debatt om huruvida man borde skriva Förintelsen med stort eller litet F. För 
en ny och bra diskussion om definitionen av Förintelsen, se Stéphane Bruchfeld, ”Är det dags att 
göra sig av med ’Förintelsen’? Reflektioner kring ett begrepp”, En problematisk relation? Flykting-
politik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950, Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts (red.), 
Uppsala 2008. För debatten om versal eller ej, se Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson, 
”Förintelsen – i historien eller över historien?” och Lars M. Andersson, ”Att moralisera över det 
moraliska historiebruket”, Historisk Tidskrift, 2003:2, s. 317–323. 
15 Relativt länge var Hans Lindbergs avhandling den enda som behandlade den svenska flykting-
politiken under andra världskriget, se Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936–1941, 
Stockholm 1973. För nyare forskning se Paul A. Levine, From Indifference to Activism. Swedish 
Diplomacy and the Holocaust; 1938–1944, Uppsala 1998 (1996); Lomfors 1996; Mikael Byström, En 
broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk 
offentlig debatt 1942–1947, Stockholm 2006. 
16 Inom kategorin judar finns det de som hävdar att de har en gemensam etnisk identitet som 
baserar sig på föreställningar om ett gemensamt ursprung. Se Carlsson 2004, s. 34 och där anförd 
litteratur. Svanberg och Tydén påpekar, med Raul Hilberg, att nazistiska ”ras”-lagar faktiskt var 
religiösa eftersom de inte baserades på något som var fysiskt mätbart, se Ingvar Svanberg & 
Mattias Tydén, I nationalismens bakvatten. Om minoritet, etnicitet och rasism, Lund 1999, s. 7. Jag 
kommer, trots detta, att tala om ”raslagar” eftersom det var så lagarna uppfattades i Sverige i 
samtiden. 
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naturlig konsekvens av valet av tidsperiod, andra världskriget, och den snäva 
definitionen av Förintelsen.17 

Resonemanget så här långt innebär att de huvudfrågor som ska undersökas 
kan formuleras på följande sätt: Fanns det en social kategorisering av judiska 
flyktingar som skilde sig från hur andra utlänningar kategoriserades? Hur såg 
denna i så fall ut och hur motiverades den? Blev judiska flyktingar utsatta för en 
negativ särbehandling av svenska utlänningsmyndigheter under andra världs-
kriget och Förintelsen på grundval av ”ras”? Om ja, vilka uttryck tog sig denna 
negativa särbehandling? Förändrades behandlingen över tid? Varför utsattes 
judiska flyktingar för negativ särbehandling? Hur ska det svenska agerandet 
förstås i en internationell kontext? 

Innan det är relevant att gå in på lämpliga sätt att genomföra en sådan 
undersökning och vilken typ av källmaterial som skulle kunna besvara frågan 
krävs en genomgång av i vilken mån tidigare forskning har besvarat dessa 
frågor. 

Tidigare forskning 
Flera forskare har påpekat att det på senare tid har hänt mycket på 
forskningsfronten som rör Sveriges agerande under andra världskriget och 
Förintelsen och att det kan kopplas till det internationella ämnet Holocaust studies 
uppsving i Sverige.18 Detta märks särskilt tydligt om en jämförelse görs mellan 
de två stora forskningsprojekt i Sverige som sysslat med andra världskriget. 
Medan forskare på 1970-talet kopplade ihop Sverige med andra världskriget 
och ställde frågor om handel, neutralitet och säkerhetspolitik, så har forskarna 
på 2000-talet snarare kopplat ihop Sverige med nazismen och Förintelsen, och 
ställt frågor om pressens agerande, rasbiologins betydelse och national-
socialismen i Sverige i ett längre tidsperspektiv.19 Det omvända förhållandet 

                                                 
17 En bredare definition av begreppet hade förvisso möjliggjort att även en annan kategori som 
definierades i ”ras”-termer hade kunnat vara tänkbar, nämligen ”zigenarna”. Denna grupp har 
dock valts bort eftersom de enligt lagstiftningen hindrades från att överhuvudtaget resa in i 
Sverige från och med instiftandet av utvisningskungörelsen 1914, se Lars Hallberg, Källor till 
invandringens historia i statliga arkiv 1840–1990, Stockholm 2001, s. 162. Om ”zigenarna” finns en 
del forskning, se exempelvis Norma Montesino Parra som undersöker svensk ”zigenarpolitik” 
under 1880–1970, Norma Montesino Parra, Zigenarfrågan. Intervention och romantik, Lund 2002. 
18 Byström 2006, s. 19–20; Lars M. Andersson & Mattias Tydén, ”Historikerna och moralen”, 
Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red.), 
Stockholm 2007, s. 11; Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts, ”Inledning”, En problematisk 
relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950, Lars M. Andersson & Karin Kvist 
Geverts (red.), Uppsala 2008, s. 7. 
19 De två projekt jag syftar på är Sverige under andra världskriget (SUAV) som på 1970-talet leddes av 
Stig Ekman och som resulterade i 20 avhandlingar, en projektbok och en antologi, se Stormakts-
tryck och småstatspolitik. Aspekter på svensk politik under andra världskriget, Stig Ekman (red.), 
Stockholm 1986, och Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-tyskland och Förintelsen (SVENAZ) som 
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gäller dock för flyktingpolitiken. I 2000-talets projekt ingick den inte alls, 
medan den i 1970-talets projekt förvisso ingick men behandlades styvmoderligt 
och inte kopplades till Förintelsen.20  

En genomgång av tidigare forskning visar att denna inte uttryckligen syftat till 
att undersöka social kategorisering och diskriminering med avseende på svensk 
flyktingpolitik och behandlingen av de judiska flyktingarna under andra världs-
kriget och Förintelsen. Däremot finns det undersökningar om den svenska 
flyktingpolitiken och de judiska flyktingarna under denna tidsperiod som ligger 
relativt nära min studie, men som inte behandlat politiken både på ett 
kvantitativt och kvalitativt sätt.21 

Av dessa anledningar har jag breddat forskningsläget och kommer nedan att 
redovisa det utifrån tre olika teman. För det första, undersökningar av svensk 
flyktingpolitik, svenska utlänningsmyndigheter och de judiska flyktingarna 
under andra världskriget och Förintelsen. För det andra, undersökningar av 
svensk invandringspolitik och utlänningskontroll rörande judar vid 1900-talets 
början. För det tredje, forskning om föreställningar om judar, ”ras” och 
antisemitism i Sverige cirka 1900–1960. Vilka frågor har varit i fokus för tidi-
gare forskning när det gäller flyktingpolitiken och de judiska flyktingarna under 
andra världskriget? Vilka förklaringar och/eller påståenden kan urskiljas om 
flyktingpolitiken? Vilka förklaringar och/eller påståenden kan urskiljas om ut-
länningskontroll av judar vid 1900-talets början? Vilka föreställningar om judar, 
”ras” och antisemitism existerade i Sverige under 1900-talet? 

Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna under andra 
världskriget och Förintelsen 
Forskning om svensk flyktingpolitik och gruppen judiska flyktingar under andra 
världskriget och Förintelsen kan delas in i två typer: dels sådan som sysslat med 
myndigheter, dels sådan som sysslat med hjälporganisationerna eller de enskilda 
flyktingarna. Den förstnämnda har ett institutionellt eller statligt perspektiv och 
beskriver flyktingpolitiken ovanifrån. Den sistnämnda fokuserar på hjälp-
organisationerna, någon av de judiska kvotgrupperna eller enskilda judiska 
flyktingar och behandlar därmed flyktingpolitiken med ett under- eller 

                                                                                                                   
på 2000-talet leddes av Klas Åmark och vars olika delprojekt precis börjat komma ut i bokform. 
Se främst slutrapporten Forskningsprogrammet ”Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-tyskland och 
Förintelsen”, Vetenskapsrådet, Stockholm 2006, men också exempelvis Göran Leth, ”Mediernas 
svek i skuggan av Förintelsen”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. 
Andersson & Mattias Tydén (red.), Stockholm 2007; Fruktan, fascination och frändskap. Det svenska 
musiklivet och nazismen, Greger Andersson & Ursula Geisler (red.), Malmö 2006. 
20 Detta faktum har också beklagats av Klas Åmark som därför bjudit in forskare med pågående 
projekt om flyktingpolitiken till SVENAZ konferenser och möten. Bland dessa forskare finns 
Mikael Byström och jag själv. 
21 Lindberg 1973; Levine 1998, Lomfors 1996. 
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inifrånperspektiv.22 Jag kommer huvudsakligen att diskutera den förstnämnda 
typen eftersom det är myndighetsperspektivet som är av intresse här. 

Den första studien av svensk flyktingpolitik under andra världskriget och de 
judiska flyktingarna gjordes 1973 av Hans Lindberg.23 Lindbergs syfte är att 
”undersöka hur de svenska myndigheterna och regeringen – under ett växande 
tryck utifrån och från opinionsbildare i landet – utformade sin flyktingpolitik, 
vilka motiv och bevekelsegrunder man hade, vilka tekniska lösningar man ansåg 
sig nödsakad tillgripa och vad dessa innebar för presumtiva flyktingars 
möjligheter att ta sig in i landet”.24 Detta görs genom en kvalitativ undersökning 
av korrespondens, promemorior och dylikt i Utrikesdepartementets och 
Socialstyrelsens utlänningsbyrås arkiv under åren 1936–1941. Lindberg skriver 
att det ”hade varit värdefullt att kunna ge en bild av flyktingpolitiken i funktion 
på gräsrotsnivå” men att en sådan insamling av material och statistik ”ligger helt 
utanför det rimligas gräns”.25 

Trots att Lindberg alltså inte gör någon kvantitativ undersökning av hur 
politiken utföll i praktiken, så är hans slutsats att den svenska flyktingpolitiken 
”var präglad av försiktighet och kyligt iakttagande av vad man bedömde som 
egna nationella intressen” fram till 1942–1943 då en attitydförändring kom till 
stånd och Sverige började ta emot flyktingar.26 Han pekar också ut tidpunkten 
efter Novemberpogromen27, då myndigheterna förenklade ansökningspro-
cessen, på grund av det ökade söktrycket, och ”i något större utsträckning än 

                                                 
22 Det finns naturligtvis även forskning som behandlar den svenska flyktingpolitiken utifrån andra 
flyktinggrupper än den judiska. Trots att dessa inte presenteras här kommer jag att anknyta till 
den litteraturen i undersökningarna i den mån det finns intressanta paralleller att dra. Några som 
kan nämnas är Anders Berge, Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna 
under andra världskriget, Uppsala 1992; Curt Ekholm, Balt- och tyskutlämningen 1945–1946. Omständig-
heter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare, Del I & 
II, Uppsala 1995; Andrzej Nils Uggla, I nordlig hamn. Polacker i Sverige under andra världskriget, 
Uppsala 1997; Rudolf Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet. Den sudettyska invandringen till 
Sverige 1938–1955, Göteborg 1997; Björn Horgby, Dom där. Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i 
Norrköping 1890–1960, Stockholm 1996; Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar 
och polska koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i svenskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, 
Malmö 1995. 
23 Avhandlingen skrevs inom ramen för SUAV. 
24 Lindberg 1973, s. 8. 
25 Ibid., s. 10. Detta konstateras även av Helmut Müssener i artikeln ”Den tysk-judiska emigra-
tionen till Sverige efter 1933”, Nordisk Judaistik, 1973:1, s. 39, not. 4. 
26 Ibid., s. 293. Denna slutsats är egentligen lite märklig med tanke på att hans undersökning bara 
sträcker sig fram till 1941. 
27 I Sverige omnämndes händelserna under natten mellan den 9 och 10 november 1938 som 
Novemberpogromen eller Novemberhändelserna. Händelserna omnämndes i Tyskland allmänt 
som Reichskristallnacht (”Rikskristallnatten”) och har i tidigare forskning oftast kallats för ”Kristall-
natten”. Eftersom benämningen är en eufemistisk omskrivning som syftar på likheten mellan det 
krossade glaset från skyltfönster och kristaller kommer jag i det följande att använda ordet 
Novemberpogromen, ett begrepp som för övrigt var vanligt förekommande i samtiden. 
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förut” beviljade uppehållstillstånd.28 Samtidigt betonar Lindberg att 
Socialstyrelsen ”inte [hade] ändrat sin försiktiga flyktingpolitik”.29 Ett tydligt 
drag i flyktingpolitiken sägs vara just att myndigheterna ”föredrog att inte ta in 
judiska flyktingar i något större antal”, med motiveringen att antisemitismen 
kunde blossa upp om alltför många judar kom in i landet, medan ett annat 
motiv var att de svenska byråkraterna månade om sin handlingsfrihet.30 

En styrka med Lindbergs studie är att han tar ett helhetsgrepp och under-
söker flera olika aktörer på flyktingpolitikens område. En svaghet är att 
undersökningen avslutas 1941 med motiveringen att judar inte längre beviljades 
utresetillstånd ur Tyskland.31 Den förintelseforskning som finns i Sverige idag 
fanns inte på 1970-talet och det är förmodligen en förklaring till att slutpunkten 
för studien sätts till samma år som Förintelsen inleddes och flyktingpolitiken i 
de neutrala länderna sattes på prov. En annan svaghet är att han, trots att han 
endast studerar attitydnivån och hur flyktingpolitiken beskrevs, ändå drar 
slutsatser om den förda politikens faktiska utfall. 

Den forskare som först tog sin utgångspunkt i att Förintelsen även var en 
svensk angelägenhet var, ironiskt nog, den amerikanske historikern Steven 
Koblik.32 Han menar att Sveriges position som neutral stat gjorde det möjligt 
för landet att ge flyktingar asyl och studerar därför den svenska responsen på 
Förintelsen på två olika nivåer – dels på en statlig nivå, dels på organisations-
nivå.33 Han menar att krigsutvecklingen innebar att det svenska folkets attityder 
svängde till flyktingarnas fördel.34 Liksom Lindberg kan Koblik kritiseras för att 
han undersöker attityderna men drar slutsatser om agerandet. Han presenterar 
heller inte några kvantitativa resultat eller belägg. 

I Kobliks fotspår följde Paul A. Levine som i sin avhandling undersökt det 
svenska Utrikesdepartementets agerande i relation till Förintelsen. Syftet är att 
”explain how and why Sweden, a small neutral nation caught within the 
enormous struggle of the Second World War, shielded and saved mostly non-

                                                 
28 Lindberg 1973, s. 288. Denna tolkning gör även Lomfors som, med hänvisning till Lindberg, 
skriver att ”den svenska flyktingpolitiken förändrades till flyktingarnas fördel” efter November-
pogromen men att det inte var unikt för Sverige. Hon påpekar också att ”någon kursomläggning 
av svensk flyktingpolitik var det emellertid inte tal om” och nämner därefter ”ensamma judiska 
flyktingbarn” som en av de kategorier flyktingar som skulle beviljas tillstånd. Se Lomfors 1996, 
s. 62. Också Ingvar Svanberg och Mattias Tydén gör denna tolkning med hänvisning till 
Lindberg, se Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om 
Europas judar 1933–1945, Stockholm 2005 (1997), s. 159. 
29 Lindberg 1973, s. 171. 
30 Ibid., s. 290–291. 
31 Lindberg 1973, s. 10. 
32 Steven Koblik, The stones cry out. Sweden’s response to the persecution of the Jews 1933–1945, New York 
1988. 
33 Dessa organisationer är svenska kyrkan genom en studie av ärkebiskopen Erling Eidems 
agerande, Svenska Israelsmissionen och Svenska Röda korset. 
34 Koblik 1988, s. 46. 
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Swedish Jews from deportation and sure death”.35 Undersökningen görs genom 
en kvalitativ textanalys av dokument i Utrikesdepartementets arkiv. 

Levines huvudsakliga slutsats är att den svenska politiken präglades av 
byråkratisk likgiltighet (indifference) och antisemitism fram till 1942, för att 
förändras någon gång i början eller mitten av 1942 då ”an almost complete 
turnaround in policy toward Jews was effectuated”.36 Han drar även slutsatsen 
att den förändrade politiken, och det aktiva val som tjänstemännen gjorde, 
baserades på moraliska grunder. Det förändrade agerandet innebar, i sin tur, en 
förändrad attityd gentemot judar.37 

Levine karakteriserar det svenska agerandet som ett byråkratiskt motstånd 
och använder en mid-level theory för att förstå hur svenska byråkrater före och 
under Förintelsen kunde fortsätta att arbeta enligt de principer och det 
regelverk de alltid följt, samt hur deras arbete i sin tur kan förstås som ett sätt 
att obstruera den nazistiska politiken.38 Trots att Levine använder sig av en 
strukturalistisk teori finner han två skäl till att den svenska politiken 
förändrades under 1942 som bägge är aktörsorienterade. Det ena var det 
faktum att Förintelsen drabbade judar i Skandinavien, som var norska och 
danska medborgare. Eftersom dessa sågs som ett broderfolk ansågs Sverige ha 
en moralisk skyldighet att hjälpa dem. Denna förklaring har kallats för 
broderfolkshypotesen.39 Det andra skälet var att tjänstemännen valde att agera 
till de judiska flyktingarnas fördel när information om vad som pågick i Norge 
och Polen fanns tillgänglig.40 

Styrkan med Levines avhandling är att han, i enlighet med internationella 
förintelsestudier, placerar det svenska agerandet i en internationell kontext. Det 
gör att Levine är den som nått längst när det gäller förståelsen av Sveriges 
relation till Förintelsen. På åtminstone fyra punkter kan kritik riktas mot hans 
studie. För det första är hans teori om byråkratiskt motstånd inte särskilt 
övertygande som förklaring. Att benämna det som skedde, i en byråkrati i ett 
neutralt land som inte kontrollerades av nazisterna, motstånd är helt enkelt 
alltför långsökt. Istället verkar en rimligare tolkning vara att diplomaterna, i sitt 
agerande, använde de normala kanalerna och strukturerna för diplomatiskt 
arbete, vilket därmed snarare borde karakteriseras som en form av räddnings-
arbete än som en form av motstånd. 

För det andra framstår Utrikesdepartementet som ensam aktör på den 
svenska arenan. Detta kan bero på en påverkan från internationella studier där 
man huvudsakligen studerat länder som har ministerstyre – vilket inte är fallet i 
                                                 
35 Levine 1998, s. 13. 
36 Ibid., s. 279. 
37 Ibid., s. 282. 
38 Ibid., s. 36–38. 
39 Det är inte Levine utan Byström som benämner den så, se Byström 2006, s. 22. 
40 Ibid., s. 140, 154. Dock menar Levine att Utrikesdepartementet inte utarbetade någon policy 
när det gällde att rädda judar utan att det är mer korrekt att hävda att besluten fattades ad hoc men 
efter ett medvetet val av chefen för rättsavdelningen, Gösta Engzell, se densamme 1998, s. 75-81.  
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Sverige. För att kunna säga något om det samlade svenska agerandet hade det 
därför varit nödvändigt att inkludera också de övriga myndigheterna i studien. 
Nu är det förstås inte rimligt att kräva att Levine skulle ha presenterat en 
översikt över samtliga aktörer som formade den svenska flyktingpolitiken, men 
det är en brist att Utrikesdepartementets arbete och möjligheter att fatta beslut 
inte alls diskuteras, varken i relation till lagstiftningen eller i relation till andra 
myndigheter. Levines analys av Utrikesdepartementets arbete är noggrann men 
han låter departementet vara en isolerad ö utan någon svensk kontext.41 

För det tredje är karakteriseringen av den svenska politiken fram till 
omsvängningen som likgiltig inte lyckad. Snarare borde politiken beskrivas i 
termer av en aktiv restriktivitet, en kritik som Klas Åmark framfört.42 För det 
fjärde gör inte heller Levine någon kvantitativ analys av flyktingpolitikens utfall. 

Lindberg, Koblik och Levine pekar alla på en förändring i den svenska 
flyktingpolitiken och påstår att det förändrade agerandet också följdes av en 
förändrad attityd till judar. En annan forskare som också kopplar ihop den 
förändrade flyktingpolitiken med en attitydförändring är Sverker Oredsson. 
Han påstår att kriget ska ses som en naturlig brytpunkt som omöjliggjorde 
rasistiska idéer och som ledde till att svensken blev vänligare inställd till 
främlingar.43 

Mikael Byström undersöker i sin avhandling hur föreställningar om flyktingar 
och flyktingpolitik uttrycktes i riksdagsdebatter och i svensk press under åren 
1942–1947. Byström har kritiserat Levines förklaring, eller broderfolkshypo-
tesen som han kallar den, och istället fört fram begreppet den nordiska tanken 
som förklaring.44 Med detta menar han att det fanns en uppfattning om att 
Sverige hade ett särskilt ansvar mot ”etniska” nordbor, och att denna upp-
fattning överordnades frågor om flyktingens skyddsbehov. Till de nordiska 
bröderna räknades dock inte riktigt de judiska flyktingarna från Norge och 
Danmark.45 Byström menar också att det faktum att den förmenta svängningen 
skedde kring 1942 kan förklaras med att det var först då som krigsutvecklingen 

                                                 
41 En av de saker som Levine har förbisett är remissförfarandet där Utrikesdepartementet 
förvisso fattade beslut om inresevisering men gjorde det på grundval av utlänningsbyråns 
rekommendationer. 
42 Klas Åmark, ”Svensk flyktingpolitik och flyktingmottagning 1933–1947”, opublicerad 
kurslitteratur, Historiska institutionen, Stockholms universitet, oktober 2007, s. 20, not 64. 
43 Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, Lund 2001, 
s. 357. Denna slutsats vidhåller Oredsson i en senare artikel, se densamme, ”Tes – antites – 
syntes? Synen på den svenska politiken under andra världskriget”, Sverige och Nazityskland. 
Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red.), Stockholm 2007, s. 81–82. 
En liknande tolkning görs av Janne Flyghed som, trots att han inte gjort någon egentlig 
undersökning av de svenska attityderna, drar slutsatsen att attityden blev mer tolerant eftersom 
restriktionerna i lagstiftningen lättade, exempelvis när det gällde arbetstillstånd för skandinaviska 
medborgare, se Janne Flyghed, Rättsstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget, 
Stockholm 1992, s. 210. 
44 Som Byström påpekat ska den nordiska tanken inte sammanblandas med den nazistiska idén 
om en nordisk tanke, se Byström 2006, s. 25 och Byström & Kvist Geverts 2007, s. 159. 
45 Ibid., s. 78, 253–254. 
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tvingade de ”nordiska bröderna” att fly i större utsträckning, samtidigt som den 
restriktiva hållning som hade tillämpats mot andra kategorier, främst judar från 
Tyskland, ”inte längre var gångbar eller lämplig”.46 

Byström påpekar att den nordiska tanken har ”klara beröringspunkter” med 
broderfolkshypotesen, men menar att den nordiska tanken dels nyanserar 
tidigare forsknings förklaringar, dels ger ett mer generellt perspektiv på 
flyktingpolitiken. Till skillnad från Levine menar Byström att den flykting-
politiska svängningen inte ledde till en entydig attitydförändring gentemot de 
judiska flyktingarna. Medan norska och danska icke-judiska flyktingar togs emot 
med öppna armar, uppvisade pressen en ambivalent hållning gentemot de 
danska judarna under hösten 1943. Huvuddelen av pressen gjorde en skillnad 
mellan ”danskar”/”icke-judar” och ”danska judar”/”judar”. Framför allt nazis-
tiska pressorgan, men också delar av den övriga pressen, beskrev de danska 
judiska flyktingarna som förmögna, krävande och otacksamma.47 Detta sätt att 
särskilja och hierarkisera mellan olika flyktinggrupper visar att också 
antisemitism var en viktig beståndsdel i den svenska offentliga debatten om 
flyktingpolitiken. 

Lena Andersson visar i en undersökning av en kategori judiska flyktingar, 
som samtliga uppgav ”besök” som skäl till vistelsen i Sverige, att en 
undersökning av personakter, så kallade centraldossiéer48, kan ge svar på vilka 
bedömningsgrunder som svenska utlänningsmyndigheter hade när det gäller 
judiska flyktingar under andra världskriget.49 Kring denna grupp fanns en 
negativ diskurs där de besökande sågs som ”latenta bosättnings- och 
arbetsmarknadsfall” som bjöds in till Sverige av ”’illojala’ svenskar”. Trots de 
negativa föreställningarna bifölls 95 av 188 undersökta ansökningar under åren 
1938–1939.50 

Genom att undersöka tio olika faktorer kommer Andersson fram till att de 
faktorer som tycks ha haft betydelse var söktryck, kön, ålder och civilstånd, 
medan nationalitet och religion däremot saknade betydelse. Slutligen konsta-
terar hon att yrke, referenser, relationer i Sverige och skälet till vistelsen tycks 
ha haft viss betydelse för möjligheterna att ansökan skulle bifallas. Anderssons 
undersökning är bra eftersom den är ett försök att systematiskt kartlägga vilka 
faktorer som hade betydelse för utfallet av beslut i ansökningar om 

                                                 
46 Ibid., s. 25. 
47 Ibid., s. 112–115. 
48 I en centraldossié samlas all information som rör en utlänning och den kan innehålla 
ansökningshandlingar, kopior av pass, privata brev, beslutsdokument och anteckningar som 
tjänstmännen gjort på handlingarna. 
49 Lena Andersson, ”En innerlig bön att min ansökan måtte bifallas så snart det sig göra låter. 
Socialstyrelsens utlänningsbyrås attityder och agerande gentemot judiska flyktingar 1938–1939”, 
En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950, Lars M. Andersson 
& Karin Kvist Geverts (red.), Uppsala 2008. 
50 Ibid., s. 102. 
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uppehållstillstånd, men tyvärr sträcker den sig över en kort tidsperiod och det är 
därför svårt att bedöma hur pass generaliserbara resultaten är. 

Avslutningsvis ska något kort sägas om vad tidigare forskning har kommit 
fram till vad gäller hur flyktingpolitiken administrerades och organiserades 
under åren 1938–1944. Lindberg menar att utlänningsadministrationen var 
splittrad på flera olika myndigheter men att Utrikesdepartementet, genom 
visumkravets införande vid krigsutbrottet, fick en mer avgörande roll än 
lagstiftarna från början tänkt sig. Det innebar också att flyktingpolitiken kom att 
avgöras i viseringspolitiken.51 Han hävdar också att det från september 1939 till 
och med 1941 inte finns något som tyder på att flyktingfrågorna diskuterades 
på regeringens beredningar, vilket innebär att flyktingpolitiken sannolikt 
delegerades till Utrikesdepartementet. Slutligen framhåller han, med stöd av 
Sandlerkommissionens rapport, att den restriktiva politiken lättades under 
hösten 1941 samtidigt som nazistiska myndigheter vägrade utresetillstånd.52 

Levine har tolkat Lindbergs slutsats som att politiska direktiv saknades och 
påstår att denna slutsats är korrekt även för perioden efter 1941. På grundval av 
denna tolkning drar Levine två slutsatser. Eftersom departementet gavs 
handlingsfrihet att agera blir enskilda tjänstemän, som chefen på rätts-
avdelningen Gösta Engzell, och deras reaktion, roll och agerande ännu 
viktigare. Vidare kan departementets agerande inte karakteriseras som en praxis 
eller faktisk politik, utan bör betraktas som ad hoc-beslut.53 Byström håller med 
Levine om att det inte fanns någon enhetlig flyktingpolitik i så måtto att ”det 
saknades en uppfattning om att detta utgjorde ett eget politikområde”. 
Samtidigt hävdar han att flyktingpolitiken inlemmades i den nordiska politiken, 
en politik som innebar ett nordiskt samarbete på flera plan, däribland lag-
stiftningen. Byström menar dock att flyktingpolitiken formades till ett eget 
område under kriget.54 

Anders Berge menar att lagstiftningen förvisso beskriver ramarna för 
flyktingpolitiken men inte säger något om den politik som faktiskt bedrevs. För 
att kunna bedöma ”politikens verkliga karaktär” måste undersökningar göras på 
flera olika nivåer och omfatta både riktlinjer och utfall.55 Berge har studerat 
behandlingen av sovjetryska flyktingar i Sverige och funnit tre skeden i 
flyktingpolitiken. För det första övergripande beslut i form av lagstiftning. För 
det andra det han kallar för reaktiva huvudbeslut, det vill säga att 
flyktingpolitiken improviserades fram som en reaktion på händelseutvecklingen. 
För det tredje tillämpningen av dessa reaktiva huvudbeslut, vilket i det här fallet 
innebar en precisering av normerna för vem som definierades som politisk 
flykting. Han drar slutsatsen att ”politiken till betydande del skapades först 
under genomförandet av den”. Detta innebar dels en risk för att den ”politiskt 

                                                 
51 Lindberg 1973, s. 288, 307. 
52 Ibid., s. 280, 282. 
53 Levine 1998, s. 79–80. 
54 Byström 2006, s. 244–245. 
55 Berge 1992, s. 21–22. 
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ledande instansen tappar greppet om själva ’policykärnan’”, dels att 
”förvaltningens förutsägbarhet blir mindre” för flyktingarna. I Berges studie 
lyckades regeringen behålla greppet om formuleringen av policyn genom att 
den engagerade sig i tillämpningen av besluten. Han påpekar att ”de centrala 
aktörernas ambition var således inte i första hand att med beslut ’lösa’ frågan 
om politiskt flyktingskap, utan i stället att medelst andra beslut hantera 
realiteterna så att den stora frågan inte behövde ställas”.56 

Svensk invandringspolitik och utlänningskontroll rörande judar  
vid 1900-talets början 
Föregående avsnitt visar att det finns en del forskning om svensk flyktingpolitik 
gentemot de judiska flyktingarna under andra världskriget men att en brist i 
dessa undersökningar är att politiken på kvantitativ basis i stor utsträckning har 
förbisetts. Vi vet därför inte hur många uppehållstillstånd och viseringar som 
faktiskt beviljades och följaktligen inte om diskriminering faktiskt förekom. Det 
finns dock forskare som gjort kvantitativa undersökningar som rör judar, men 
där tidsperiod eller fokus varit ett annat än flyktingpolitiken under andra 
världskriget. Jag kommer här att ta upp studier av tre olika forskare, Carl 
Henrik Carlsson, Tomas Hammar och Sven Nordlund: Vilka förklaringar 
och/eller påståenden presenterar dessa forskare om utlänningskontroll av judar 
vid 1900-talets början? 

Carl Henrik Carlsson studerar invandrares möjligheter att få medborgarskap i 
Sverige 1860−1920 på tre olika nivåer: en idénivå, en regelverksnivå och en 
tillämpningsnivå. Carlsson kopplar ihop idénivån med tillämpningsnivån och 
talar om en diskursantisemitism och en diskrimineringsantisemitism.57 Genom 
att skilja mellan antisemitism på olika nivåer kan han visa att på diskri-
mineringsnivån var det skillnad i behandlingen av judar där östjudar, men inte 
västjudar, diskriminerades. Detta har Carlsson benämnt östjudefobi. På 
diskursnivån omtalades judar däremot i lika negativa tongångar, oavsett om de 
var öst- eller västjudar. En viktig slutsats är därför att en negativ attityd inte 
alltid behöver följas av ett negativt agerande, vilket vid seklets början innebar 
att även om det fanns antisemitism på attitydnivån så drabbade den inte alla 
judar lika på praktiknivån.58 

Styrkan med Carlssons avhandling är att han systematiskt jämför utfallet för 
olika kategorier, undersöker flera nivåer samt kopplar ihop föreställningar och 
agerande. Trots att hans slutsatser om östjudefobin gäller medborgar-

                                                 
56 Ibid., s. 92–98. 
57 Carlsson 2004, s. 303. 
58 Ibid., s. 311. Carlsson gör också det viktiga påpekandet att begreppet östjude är problematiskt 
och hänvisar till Jack Wertheimer som visat att bedömningen av vem som kategoriserades som 
östjude var godtycklig, se Carlsson 2004, s. 54. 
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skapsansökningar och en annan tidsperiod så blir det viktigt att pröva om 
dikotomin öst-väst är giltig också under min undersökningsperiod. 

Tomas Hammar har undersökt den svenska invandringspolitiken, 
utlänningskontrollen och asylrätten under åren 1900−1932.59 Trots att de frågor 
han söker besvara inte uttryckligen handlar om diskriminering finns det 
paralleller till min undersökning. Även Hammar är intresserad av vilka grupper 
som drabbades av de rättsliga bestämmelserna, hur lagstiftningen tillämpades 
och vilka föreställningar och värderingar som låg till grund för politiken. 
Hammars slutsats är att den svenska politiken påverkades av det internationella 
sammanhanget men också av enskilda aktörer och grupper, som exempelvis 
handelns organisationer, som ansåg att deras intressen hotades av en okontroll-
erad invandring och som därför framförde krav på lagstiftning, emellanåt ”i 
utpräglat antisemitisk form”.60 

Syftet med Sven Nordlunds licentiatavhandling är att undersöka ”dels den 
politiskt betingade immigrationen under andra världskriget dels de invandrare 
som ansökt om svenskt medborgarskap 1930−1945”.61 Med invandrare menar 
Nordlund den ”som innehaft yrkesanställning i Sverige” och som politiska 
flyktingar räknas ”alla tyska judiska invandrare som anlänt till Sverige från och 
med 1933”. De senare benämner han ”åsiktsflyktingar”.62 Denna definition av 
politisk flykting är problematisk av två skäl. För det första frångår den svenska 
myndigheters definition och är därmed anakronistisk.63 För det andra har den 
större kategorin ”politiska immigranter”, med några få undantag, redovisas 
samlat i tabeller varför det inte går att läsa ut vilka resultat som gäller enbart för 
judiska flyktingar. 

Nordlunds undersökning baseras på ett rikstäckande stickprov som dock 
enbart gäller manliga invandrare och enbart ”de större immigrantnatio-
naliteterna”.64 Hela stickprovet utgörs av 2 523 personakter varav 39 procent 
(818 stycken) har inrymts inom definitionen av invandrare, och därför ingått i 
undersökningen.65 Trots att Nordlund skriver att han inte undersökt den 
politiskt betingade invandringen ”med avseende på etnisk tillhörighet” 
redovisar han ändå några tabeller där olika ”etniska” grupper skiljs ut, däribland 
judar.66 Samma sak gäller kategorin kön; trots att enbart manliga invandrare 
                                                 
59 Hammar 1964. 
60 Ibid., s. 11–12, 364, 375. 
61 Sven Nordlund, Invandringen till Sverige 1920–1945, del I, Göteborg 1970, s. 2. 
62 Ibid., s. 25. 
63 Judar kunde, enligt förarbetena till 1937 års utlänningslag, definieras som politiska flyktingar 
om orsaken till flykten var att de riskerade att straffas för ett politiskt brott, men inte enbart 
”därför att de på grund av sin ras eller eljest inskränkts i sina försörjningsmöjligheter eller där 
känna vantrevnad”. Definitionen skulle dock i slutänden avgöras av myndigheterna, se Utredning 
angående revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas och därmed sammanhängande 
spörsmål, Statens offentliga utredningar (SOU), 1936:53, Stockholm 1936, s. 56. 
64 Med dessa avses ”danskar, finländare, norrmän, tyskar, centraleuropéer (tjecker, ungrare och 
österrikare) samt östeuropéer (balter, polacker och ryssar)”, se Nordlund 1970, s. 2. 
65 Ibid., s. 4–5. 
66 Ibid., s. 147. 
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ingår i stickprovet skymtar också kvinnor fram, exempelvis i statistik från 
Statens utlänningskommission där de så kallade ”hustruföretagen” diskuteras.67 

Nordlund diskuterar inte uttryckligen antisemitismens inverkan när det gällde 
möjligheten att idka handel eller annan näring, men han visar att i genomsnitt 
37 procent av ansökningarna till Kungl. Maj:t avslogs. Han skriver: ”Att det 
emellertid inte enbart har varit fråga om ekonomiskt protektionistiska skäl till 
att vissa ansökningar ej bifallits framgår av den höga avslagsprocenten” där 
ansökningar från judar från Östeuropa respektive Tyskland och Centraleuropa 
avslogs i 86 respektive 76 procent av fallen.68 

Genomgången visar att judar ifrån öst särbehandlades negativt i förhållande 
till judar ifrån väst fram till 1920, vilket karakteriserats som en östjudefobi. 
Denna skillnad mellan öst och väst verkar till viss del finnas kvar även under 
perioden 1920−1945 när det gäller möjlighet att idka handel och näring. Dock 
är skillnaden inte lika markant under den senare perioden. Detta faktum 
understryker behovet av att undersöka om dikotomin öst-väst var giltig när det 
gäller flyktingpolitiken under den period jag undersöker. 

Föreställningar om judar, ”ras” och antisemitism i Sverige 1900−1960 
Svensk forskning om antisemitism kan sägas vara av två typer. För det första 
finns det mer eller mindre renodlade idéhistoriska undersökningar av 
antisemitismens utbredning och funktion i det svenska samhället och dess 
kopplingar till rasbiologiskt idégods. Lars M. Andersson har undersökt 
antisemitismen i populärkulturen genom att studera synen på ”juden” i svensk 
skämtpress. Han visar att ”de antisemitiska föreställningarna i stor utsträckning 
uppfattades som självklara och naturgivna” och att man därför bör se 
rastänkandet om ”judar” som en del av den svenska moderniteten.69 Han menar 
vidare att man kan tala om en hegemonisk antisemitisk diskurs i Sverige under 
1900-talets första decennier.70 Idéhistorikern Lena Berggren har studerat den 
mer extrema ”propagandistiska” antisemitismen på högerkanten genom att 
studera redaktören Elof Eriksson och det nationalsocialistiska Samfundet 
Manhem. Berggren är intresserad av förhållandet mellan antisemitism och 
nazism eftersom den förra förvisso var ”ett bärande och nödvändigt element 
inom nationalsocialismen, men den existerade också fritt från nazismen, även i 

                                                 
67 Ibid., s. 211. Med ”hustruföretag” avses företag som drivs av de i undersökningen ingående 
männens hustrur. 
68 Ibid., s. 208. Att avslagen drabbade just judar upprepas märkligt nog inte i sammanfattningen, 
jfr. s. 229. 
69 Lars M. Andersson, En jude är en jude är en jude. Representationer av ”juden” i svensk skämtpress 
omkring 1900–1930, Lund 2000, s. 14. 
70 Ibid., s. 14, 27. 
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propagandistisk form”.71 Hon menar slutligen att ”den inhemska rasveten-
skapliga traditionen faktiskt fungerade som en inkörsport till antisemitism” 
både för Eriksson och för Samfundet Manhem.72 

Idéhistorikern Henrik Bachner har analyserat antisemitismen i Sverige så som 
den kom till uttryck i det offentliga samtalet efter 1945.73 Bachner visar att 
antisemitismen saknade legitimitet efter andra världskriget och att detta hängde 
samman med kunskaperna om Förintelsen. Men han visar också att 
antisemitismen aldrig försvann, och när det vid 1960-talets slut återigen började 
förekomma antijudiskt tankegods i den politiska debatten förklaras det som att 
antisemitismen legat latent under mellanperioden. Den karakteriseras som en 
antisemitism utan antisemiter. Bachner påpekar att även om antisemitismen 
aldrig dominerade debatten så var antisemitiska attityder ett kontinuerligt inslag 
som hade djupa historiska rötter.74 

För det andra finns det forskning där antisemitismen, eller frågan om ”ras”, 
inte stått i fokus men där den är en viktig del av resultatet.75 I Carlssons 
undersökning av medborgarskapsansökningar visar han ett samband mellan 
antisemitism på föreställningsnivå och på praktiknivå (diskriminering).76 Även 
Hammars undersökning visar att rasbiologiska föreställningar om ”den 
nordiska rasens renhet” var allmänt accepterade vid 1920-talets slut, och att 
dessa i sin tur innebar ett stöd för antisemitismen.77 En aktör som i sin 
argumentation förde fram idén om ”den rena svenska rasen” var Socialstyrelsen 
som i november 1923 såg en risk för judisk invandring från Tyskland.78 
Hammar visar att ”rasföreställningarna” var förankrade i 1927 års utlänningslag 
och användes som ett skäl till att begränsa invandringen. Slutligen visar han att 

                                                 
71 Enligt Lena Berggren definieras propagandistisk antisemitism som ”en antisemitism som är 
långtgående, tydligt och klart uttalad och som artikuleras på ett propagandistiskt sätt”, se Lena 
Berggren, Nationell upplysning. Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria, Stockholm 1999, s. 9–10. 
72 Berggren 1999, s. 341. Även Hans Lindberg uttrycker sig på liknande sätt när han säger att ”de 
rasbiologiska argumenten i tjugutalets invandringsdebatter innebar stöd åt antisemitismen”. 
Lindberg 1973, s. 37. 
73 Henrik Bachner, Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm 2000. I sitt nuvarande 
projekt inom SVENAZ studerar han antisemitismen i den konservativa högern. 
74 Ibid., s. 456–457, 464. Även Wolfgang Benz kallar efterkrigstidens antisemitism för en anti-
semitism utan antisemiter, se Wolfgang Benz, Was ist Antisemitismus?, München 2004, s. 146-154. 
Denna karakteriseras emellanåt även som ”den nya antisemitismen”. För en diskussion om huru-
vida den efterkrigstida antisemitismen ska karakteriseras som ”ny” eller inte, se Walter Laqueur, 
The Changing Face of Antisemitism. From Ancient Times to the Present Day, Oxford 2006, s. 5–10, 
207-208. 
75 För en inventering och översikt se Andersson 2000, s. 31–49. För två nyare avhandlingar där 
antisemitismen är mer eller mindre central, se Per Hammarström, Nationens styvbarn. Judisk 
samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870–1940, Uppsala 2007, och Henrik Rosengren, 
”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920–1950, 
Lund 2007. 
76 Carlsson 2004, s. 303. 
77 Hammar 1964, s. 356, 381–382. 
78 Ibid., s. 368. 
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på praktiknivån slog ”rasföreställningar” främst igenom som diskriminering av 
gruppen östeuropeiska judar.79 

Lindberg menar att den svenska främlingssynen på 1930-talet präglad av å ena 
sidan var främlingsmotvilja, antisemitism, nationalism och föreställningar om 
en ”ren ras”, och å andra sidan protektionism och omsorg om den svenska 
arbetsmarknaden.80 Han skriver också att det faktum att nazisterna kom till 
makten i Tyskland 1933 inte ska ses som ett brott i dessa föreställningar men att 
”de klart främlingsfientliga eller antisemitiska argumenten kunde inte längre 
redovisas lika öppet eller ensidigt, då den tyska nazismens övergrepp väckte 
negativ reaktion”.81 Han tillägger som en allmän karakterisering att: 

Det är genomgående klart att man föredrog att inte ta in judiska flyktingar i något 
större antal. Bakom detta ställningstagande framträder ofta samma motiv: man var 
rädd för att en öppen antisemitisk rörelse då skulle kunna blossa upp i landet.82 

Levine har visat att antisemitism präglade Utrikesdepartementets agerande fram 
till förändringen 1942.83 Han undersöker dock inte vart dessa föreställningar tog 
vägen då det svenska agerandet svängde. Levine antyder att föreställningarna 
kunde leva kvar även efter omsvängningen: tjänstemännen behöll troligen sina 
”suspicions of Jews as a ’group’ than that suddenly they became, one might say, 
philo-semite”, men menar att dessa föreställningar inte tilläts påverka deras 
agerande.84 Han är dock inte helt tydlig på den här punkten, eftersom han i 
meningen efter talar om ”the change in attitude and intent by Engzell and 
others”.85 

Ingrid Lomfors studerar i sin avhandling den så kallade ”barnkvoten”, en av 
de kvoter som fanns för judiska flyktingar. Hon jämför behandlingen av de 
finska och judiska flyktingbarnen och konstaterar att Sverige tog emot cirka 
70 000 finska flyktingbarn men bara knappt 500 judiska flyktingbarn, och det 
först efter garantier från mosaiska församlingen att den skulle sörja för barnens 
uppehälle. Lomfors menar att jämförelsen visar att det fanns antisemitiska 
föreställningar bakom dessa beslut.86 Jag menar att exemplet dessutom ger stöd 
åt Byströms slutsats att den nordiska tanken i allra högsta grad påverkade 
flyktingpolitiken. 

Malin Thor har undersökt den judiska sionistiska ungdomsrörelsen Hechaluz, 
som inom ramen för ”chaluz-kvoten” utbildade unga judiska män och kvinnor 

                                                 
79 Ibid., s. 360, 365. 
80 Lindberg 1973, s. 38. 
81 Ibid. 
82 Ibid., s. 291. Lindberg diskuterar dock inte att det är en antisemitisk föreställning i sig att mena 
att det finns ett samband mellan antalet judar och en ökad antisemitism. Se Benz 2004, s. 236. 
83 Levine 1998, s. 279. 
84 Ibid., s. 109. 
85 Ibid., s. 155. 
86 Lomfors 1996, s. 77–78. 
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till lantbrukselever för att dessa sedan skulle utvandra till Palestina.87 Hennes 
syfte är inte att studera själva kvoten men det är intressant att notera att denna 
grupp judar inte tycks ha drabbats av myndigheternas antisemitism i någon 
större utsträckning. Förvisso var kvoten reglerad, men den ökade från 10 
platser 1934 till 300 platser efter Novemberpogromen 1938. Thor berör detta 
något när hon pekar på att ”chaluz-kvoten var idealisk i den förda svenska 
flyktingpolitikens perspektiv, eftersom den enbart innebar att temporära 
uppehålls- och arbetstillstånd erbjöds för transmigranter inom lantbruks-
sektorn”.88 

Svante Hansson konstaterar, i Judiska församlingens i Stockholms vitbok, att 
även om församlingen var påverkad av samma antisemitiska föreställningar som 
det svenska samhället i övrigt så fanns det personer inom den som arbetade för 
att hjälpa fler judiska flyktingar att komma in i Sverige.89 Påståendet som 
socialminister Gustav Möller gjorde i första kammaren i januari 1945, att ”den 
svenska regeringen, då det gällde att släppa in judar i landet, var minst lika 
generös som den mosaiska församlingen i Stockholm”, tillbakavisades av 
föreståndaren Gunnar Josephson med hänvisning dels till att församlingen var 
bunden av myndigheternas riktlinjer, dels tillstyrkt betydligt fler ansökningar än 
myndigheterna senare bifallit.90 Att Josephson gav en riktig bild har senare 
visats av Pontus Rudberg.91 

Ulf Mörkenstam har undersökt hur svensk invandringspolitik debatterades 
under åren 1900−1950. Genom en studie av offentligt tryck visar han att 
”nationen och en oro för dess välmåga och framtida utveckling kom att bli en 
självklar normativ grund” i debatten, och att kategoriseringen av utlänningar 
som ”önskvärda” och ”icke önskvärda folkelement” utgick från en manlig 
norm samt fungerade som ett ”nav och [har] legitimerat konkreta politiska 
åtgärder”.92 I detta nav vävdes föreställningar samman om de ”icke önskvärda” 
som främmande, kulturellt avvikande och ”rasligt” annorlunda på ett sätt som 
hotade svenskheten. Vid 1900-talets början var det lösdrivare och personer som 
riskerade att falla det allmänna till last som utpekades som ”icke önskvärda”, 
tillsammans med ryska judar, ”zigenare” och ”tattare”.93 

Mörkenstam konstaterar att flyktingfrågan förvisso var en del av den svenska 
debatten redan före 1933, men att den nazistiska politikens judeförföljelser i 
Tyskland ansågs radikalt förändra problematiken. Han menar vidare att oron 

                                                 
87 Thor 2005. 
88 Ibid., s. 396. 
89 Hansson 2004. 
90 Ibid., s. 73 (citatet) och 74. 
91 Pontus Rudberg, ”Restriktivitet eller generositet? Flyktingverksamheten inom Stockholms 
mosaiska församling och hjälpkommittén för Tysklands judar 1938–1940”, En problematisk 
relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950, Lars M. Andersson & Karin Kvist 
Geverts (red.), Uppsala 2008a. 
92 Ulf Mörkenstam, ”’Önskvärda och icke önskvärda folkelement’. Den normativa argumenta-
tionen i svensk invandringspolitik 1900–1950”, Historisk Tidskrift för Finland, 2006:3, s. 286, 305. 
93 Ibid., s. 293, 295, 299. 
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över att utlänningskontrollen inte var tillräckligt effektiv för att kunna stå emot 
en hotande ”invasion” av flyktingar kunde, under andra världskrigsperioden, 
kopplas till det faktum att flertalet flyktingar var ”av judisk härkomst”.94 Vid 
krigsslutet 1945 framfördes ”kritiska röster mot antisemitism och rastänkande” 
som menade att dessa tankestrukturer var oförenliga med ”demokrati och 
’svensk tradition och kultur’”. Mörkenstam fortsätter: ”Till denna historie-
skrivning om svenskt agerande i flyktingfrågan hör också att vissa tidigare 
argument för att reglera utlänningars vistelse i landet – att det ansågs värdefullt 
att bibehålla en enhetlig och oblandad ras – konsekvent utelämnas”.95 Mörken-
stams studie är intressant och har många förtjänster, men den visar på ett 
problem i studier där endast den diskursiva nivån undersöks, nämligen att 
forskaren inte kan kontrollera om de dåtida aktörernas påståenden och historie-
skrivning är riktig; det går helt enkelt inte att enbart utifrån vad som sades dra 
några slutsatser om vad som de facto gjordes.96 

Talet om ”sämre folkelement” och kopplingen till rasbiologin har även 
uppmärksammats av Mattias Tydén. Han framhåller att professorn vid institutet 
för rasbiologi, Herman Lundborg, på 1920-talet argumenterade för att vissa 
”’människoraser’” var undermåliga och att risken för ”rasblandning” måste 
förhindras genom kontroll av invandringen så att ”undermåliga individer av 
främmande raser” inte fick resa in i Sverige. Till dessa ”undermåliga raser” 
räknade Lundborg främst ”zigenare” men även judar.97 

Heléne Lööw konstaterar att de svenska nationalsocialisternas kampanjer mot 
flyktingar från Nazityskland hade ”antisemitiska förtecken”. I dessa utmålades 
flyktingarna som ”misslyckade och skumma” och deras behov ställdes mot 
svenskarnas.98 Efter Novemberpogromen 1938 sattes den största av dessa 
kampanjer igång under namnet ”Mota Moses i grind” – en kampanj som främst 
vände sig mot judiska flyktingar.99 Lööw hävdar att ”ett led i kampanjen var att 
försöka påverka regering och riksdag att anta en mer flyktingfientlig hållning”. I 
februari 1939 tog Svenska Socialistiska Studentförbundet över kampanjen och 
den 6 februari arrangerade de ett möte och ett fackeltåg samt antog en 
resolution som bland annat krävde att yrken som läkare, tandläkare och 
apotekare ”förbehållas svenska studenter”. Nästan samtliga studentkårer i 
Sverige gav kampanjen sitt stöd, trots protester från de ”liberala, social-
demokratiska och kristna studenterna”. Detta möte följdes av flera student-

                                                 
94 Ibid., s. 307, 309–310. 
95 Ibid., s. 313. 
96 Mörkenstam löser dock detta genom att distansera sig från den typen av påståenden genom att 
använda ordval av typen ”hävdas det” och ”som det anförs i en offentlig utredning”, se 
Mörkenstam 2006, s. 312. 
97 Tydén 1986, s. 21–22. 
98 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige. Pionjärerna, partierna, propagandan, Stockholm 2004, s. 303–304. 
99 Heléne Lööw, Hakkorset och wasakärven. En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924–1950, 
Göteborg 1990, s. 210. 
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möten där resolutioner mot flyktinginvandring antogs, varav det första var det 
så kallade Bollhusmötet i Uppsala den 17 februari.100 Lööw skriver:  

Att studenter, akademiker, näringsidkare och flera i så stor utsträckning slöt upp 
bakom antiflyktingparollerna visar att det inom dessa kretsar fanns en 
beredvillighet att acceptera vissa av de nationalsocialistiska tankegångarna. 
Antiflyktingfrågan med dess rasideologiska, antisemitiska och arbetsmarknads-
politiska komponenter var […] en av de frågor där nationalsocialisterna fick stöd 
långt utanför sina egna grupper.101 

Ingvar Svanberg och Mattias Tydén menar att det är viktigt att undersöka vad 
som faktiskt var möjligt att tycka och tänka i samtiden för att kunna bedöma 
aktörernas agerande. De skriver: 

Det är naturligtvis svårt att uttala sig om hur utbredd antisemitismen egentligen 
var i 1930- och 1940-talets Sverige, eller vilka konsekvenser den kan ha haft för 
flyktingpolitiken och engagemanget för Europas förföljda judar. En ganska liten 
grupp svenska nazister drev en hätsk antisemitisk propaganda, målade judefientligt 
klotter och skrek slagord på gator och torg. Fler var de som visserligen tog 
avstånd från nazismen, men som ändå ansåg att judisk invandring hotade såväl 
”svensk kultur” som den ”svenska rasen”. Än fler tycks ha burit på en vag men 
oartikulerad känsla av att judar på något sätt utgjorde ett ”problem”.102 

Vidare framhåller Svanberg och Tydén att antisemitismen sedan 1900-talets 
början var kopplad till föreställningen om en ”judisk ras”. Men från 1930-talet 
började ärftlighetsforskare tvivla på idén om ”raser” vilket ledde till att 
rasbegreppet ansågs som förlegat. De påpekar dock att även om detta var giltigt 
för forskare så levde föreställningen om olika ”raser” kvar hos allmänheten.103 
Samtidigt skriver de att judar som kom som flyktingar till Sverige på 1930-talet 
”kom att kategoriseras som främlingar i förhållande till en tänkt 
majoritetsbefolkning”, det vill säga som ”icke-svenskar” av en annan ”ras”.104 

Även Anders Jarlert menar att det fanns ett ”rasparadigm” i Sverige som 
omfattades också av motståndarna till nationalsocialism och antisemitism, och 
att detta är en möjlig förklaring till varför Nürnberglagarna aldrig debatterades i 
Sverige utan istället bemöttes med tystnad.105 Jarlert studerar hur 
Utrikesdepartementet och Svenska kyrkan hanterade nazistiska krav på 
”arierbevis” när äktenskapshinder skulle prövas. Bakgrunden var den att 
Sverige 1902 hade anslutit sig till Haagkonventionen som stipulerade att frågan 
om äktenskapshinder skulle prövas enligt lagen i den stat som undersåten 
                                                 
100 Lööw 2004, s. 305–306. 
101 Ibid., s. 312. 
102 Svanberg & Tydén 2005, s. 60. 
103 Ibid., s. 61–62. 
104 Ibid., s. 7. 
105 Anders Jarlert, Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska 
kyrkans statliga funktion som lysningsförättare 1935–1945, Malmö 2006, s. 25–30, 141. 
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tillhörde. Sverige hade kunnat utnyttja möjligheten att göra ett undantag från 
hinder av religiös natur men valde att inte göra det. Redan 1933 utfärdade 
svenska landsarkiv ”arierbevis” på begäran från tyska företag som ville få 
fastställt att den svensk de skulle anställa var ”arier”. Detta blev början till den 
”arierförsäkran” som Utrikesdepartementet införde i september 1937 och i 
vilken den nazistiska ”ras”-terminologin accepterades.106 

Jarlert jämför den svenska tystnaden och acceptansen med den schweiziska 
och den nederländska hanteringen; alla tre länderna hade anslutit sig till 
Haagkonventionen men hanterade frågan radikalt olika. Nederländerna vägrade, 
till skillnad från Sverige, att pröva frågan om nederländska medborgares ”ras” 
och frågan om Nürnberglagarna diskuterades öppet i parlamentet och i 
domstolarna.107 Schweiz karakteriseras av Jarlert som både motsträvigt och 
följsamt, eftersom landet å ena sidan inte erkände den nürnbergska ”ras”-
terminologin men å andra sidan utfärdade en sorts ”arierpass” på grundval av 
de sökandes religion.108 Jämförelsen med Nederländerna och Schweiz visar att 
det fanns flera möjliga sätt att agera samt att den nazistiska terminologin inte 
accepterades av alla i samtiden. 

Sven Nordlund har undersökt tyska ”ariseringskrav” som riktades mot 
Sverige och svenska företag under 1930- och 1940-talen.109 Han studerar hur 
den svenska regeringen och näringslivet reagerade på ”ariseringskraven”, om 
det fanns handlingsalternativ och slutligen i vilken mån etiska överväganden 
spelade in. Nordlund visar att kraven ledde till en högljudd protest från 
utrikesminister Richard Sandler i december 1938, men att de i övrigt bemöttes 
med undfallenhet och tystnad.110 Han visar också att det svenska näringslivets 
reaktioner var olika: medan en del kände sig tvingade att besvara 
förfrågningarna på grund av risken för hot, lämnade andra frivilligt upp-
lysningar, medan ytterligare andra vägrade helt.111 I några fall prövades 
”ariseringsåtgärderna” i svenska domstolar, och trots att Nordlund menar att 
det inte går att säga med säkerhet hur många fall det kan ha rört sig om, står det 

                                                 
106 Jarlert 2006, s. 37, 53–55. Se även Ola Larsmo, Djävulssonaten. Ur det svenska hatets historia, 
Stockholm 2007b, s. 20–23, 44–45; Mattias Tydén, ”Att inte lägga sig i. Till frågan om Sveriges 
moraliska skuld till Förintelsen”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. 
Andersson & Mattias Tydén (red.), Stockholm 2007, s. 125. 
107 Jarlert 2006, s. 30–33 och 66–69. 
108 Ibid., s. 82–85. 
109 Sven Nordlund, ”’En svensk tiger’? Svenska reaktioner på tyska ariseringskrav under 1930-
talet och andra världskriget”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson 
& Mattias Tydén (red.), Stockholm 2007. Se även Nordlunds artiklar i Historisk Tidskrift, den-
samme, ”Alkibiades eller Akilles? Ariseringen i Sverige och reaktionerna på denna”, Historisk 
Tidskrift (HT), 2005:4 och dens., ”’Tyskarna själva gör ju ingen hemlighet av detta’. Sverige och 
ariseringen av tyskägda företag och dotterbolag”, HT, 2005:4. För en annan studie av ariseringen, 
se Göran Blomberg, Mota Moses i grind. Ariseringsiver och antisemitism i Sverige 1933–1943, Stockholm 
2003. 
110 Nordlund 2007, s. 282 och 302. 
111 Ibid., s. 289–290. 
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ändå klart att det inte finns något rättsfall där svenska domstolar gick med på de 
tyska kraven. Domstolarna argumenterade utifrån juridiska utgångspunkter och 
hävdade principen om ordre public; ”ariseringskraven” stod i strid med svensk 
rättsprincip.112 En jämförelse mellan Nordlunds och Jarlerts resultat visar att 
tyska krav bemöttes olika, men att själva ”arierbegreppet” egentligen aldrig 
ifrågasattes. 

Tolkningar av den svenska flyktingpolitiken i tidigare forskning 
Genomgången har visat att forskningsläget kännetecknas av en viss dualism där 
forskare antingen har undersökt föreställningarna eller agerandet och mer sällan 
kopplat ihop dem. Jag kan också konstatera att flera forskare, trots att de inte 
undersökt agerandet, har presenterat förklaringar och karakteriseringar av hur 
den svenska flyktingpolitiken faktiskt fungerade i praktiken. Nedan ges en kort 
sammanställning av de viktigaste bland dessa tolkningar och förklaringar som 
jag ska återkomma till senare i undersökningarna: 

 
• Den svenska flyktingpolitiken var till en början restriktiv och denna 

restriktivitet riktade sig särskilt mot de judiska flyktingarna. 
• Flyktingpolitiken förändrades från restriktivitet, gentemot judiska 

flyktingar, till en storskalig mottagning av samtliga flyktinggrupper 
vid krigsslutet; detta har kallats för ”den flyktingpolitiska 
omsvängningen”. 

• Denna ”flyktingpolitiska omsvängning” har daterats lite olika, men 
förläggs vanligen till senhösten 1942 i samband med deportationerna 
av de norska judarna.113 

• Redan före omsvängningen skedde lättnader i restriktionerna 
omedelbart efter Novemberpogromen, men denna lättnad blev inte 
bestående och ledde inte till någon förändrad politik. 

• Den svenska flyktingpolitiken påverkades av andra länders agerande 
och av krigsutvecklingen. 

• Tre olika förklaringar till den förändrade politiken har presenterats: 
1) att den berodde på en attitydförändring, 2) att denna 
attitydförändring hängde samman med att de flyende judarna kom 
från de nordiska länderna och sågs som ett ”broderfolk”, 3) att 
denna ”broderfolkshypotes” måste modifieras och istället beskrivas 

                                                 
112 Ibid., s. 293–296. 
113 Den enda som avviker från denna datering är Svante Hansson som skriver att ”den verkliga 
vändpunkten i den svenska flyktingpolitiken gentemot judarna kom under alla omständigheter 
inte förrän tidigast i oktober 1943”. Hansson grundar inte denna slutsats på några egentliga 
belägg utan i tolkningen av den svenska regeringens erbjudande att ta emot samtliga danska 
judiska flyktingar i oktober 1943. Hansson 2004, s. 151. 



 
 

27 

som ”en nordisk tanke” eftersom de nordiska judarna inte riktigt sågs 
som fullvärdiga medlemmar i den nordiska familjen. 

• De svenska byråkraternas handlande har beskrivits som en 
förändring från ”likgiltighet till agerande”, alternativt som en 
förändring från ”aktiv restriktivitet” till aktiv generositet. Agerandet 
har i sin tur karakteriserats som ett ”byråkratiskt motstånd” som kom 
till stånd till följd av ett aktivt och medvetet val. 

• Den svenska administrationen och de svenska byråkraterna värnade 
om sin handlingsfrihet. 

• Flyktingpolitiken delegerades från regerings- till myndighetsnivå och 
kan inte karakteriseras som enhetligt förd politik eller något eget 
politikområde, utan snarare som präglad av ad hoc-beslut. 

• Flyktingpolitiken skapades till stor del under genomförandet av 
densamma, och därför krävs undersökningar på flera olika nivåer. 
Ambitionen var inte att lösa ”flyktingfrågan” utan istället flyttades 
fokus till ”symptomen” och de mindre viktiga besluten. 

• Den svenska flyktingpolitiken kom i praktiken att avgöras i 
viseringsbesluten. 

• Faktorer som verkar ha haft betydelse för avgörandet av ansökningar 
om uppehållstillstånd under åren 1938−1939 var söktryck, kön, ålder 
och civilstånd, medan däremot nationalitet och religion inte tycks ha 
haft någon betydelse. Yrke, referenser, relationer i Sverige och skälet 
till vistelsen tycks ha haft viss betydelse tillsammans med andra 
faktorer. 

• Östjudar diskriminerades i förhållande till västjudar när det gällde 
möjlighet att beviljas medborgarskap i Sverige 1860−1920, och detta 
har karakteriserats som en östjudefobi. Skillnaden tycks till viss del ha 
funnits kvar även under perioden 1920−1945, när det gäller 
möjlighet att idka handel och näring, dock var skillnaden inte lika 
markant under den senare perioden. 

• Det fanns en antisemitisk diskurs som förlorade i legitimitet efter 
andra världskriget, men som aldrig helt försvann. Huruvida den var 
hegemonisk eller inte råder det delade meningar om. 

• Det fanns ett stöd för rasbiologiska föreställningar vid 1920-talets 
slut och dessa innebar en inkörsport för antisemitismen. 

• De motiv i den svenska främlingssynen som pekats ut är: allmän 
främlingsovilja, föreställningar om värdet av en ren ”ras”, 
antisemitism, nationalism, rädsla för utländsk konkurrens och 
protektionism samt omsorg om den svenska arbetsmarknaden. 

• Antisemitiska föreställningar påverkade tjänstemännen på 
Utrikesdepartementet fram till den flyktingpolitiska omsvängningen 
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1942. Det råder inte enighet om huruvida föreställningarna fortlevde 
därefter. 

• Det fanns en föreställning om att antisemitismen skulle blossa upp 
om för många judiska flyktingar släpptes in i Sverige. 

• Studier av de olika kvoterna för judiska flyktingar visar något 
motstridiga resultat: medan besluten bakom ”barnkvoten” 
påverkades av antisemitiska föreställningar, drabbades inte 
personerna i ”chaluz-kvoten” av myndigheternas antisemitism i 
någon större utsträckning. 

• På den normativa lagstiftningsnivån kategoriserades utlänningar, 
utifrån en manlig norm, som ”önskvärda” och ”icke önskvärda 
folkelement”. De ”icke önskvärda” beskrevs som främmande på 
”rasliga” grunder, och till denna kategori fördes judiska flyktingar. 
Efter 1945 utelämnades konsekvent tidigare anförda argument som 
vilade på ”raslig” grund. 

• Tyska krav på ”arisering” av svenska företag tillbakavisades av 
svenska domstolar, och en del av det svenska näringslivet, medan 
däremot krav på ”arierbevis” vid giftermål mellan tyska medborgare i 
Sverige tillmötesgicks av det svenska Utrikesdepartementet, vilket 
kan ses som ett accepterande av den nazistiska ”ras”-terminologin. 

Dessa tolkningar har förts fram i tidigare forskning men mycket av ovanstående 
är inte belagt. Den allvarligaste kritiken rör att vi faktiskt inte vet hur många 
judiska flyktingar som ansökte om tillstånd eller visering till Sverige och hur 
många av dessa som i realiteten beviljades. Det finns förvisso offentlig statistik 
över antalet utlänningar i Sverige i Socialstyrelsens tidskrift Sociala Meddelanden, 
men den visar enbart antalet beviljade tillstånd och inte antalet avslag. Från 
september 1943 gör den heller ingen uppdelning mellan antalet judiska 
flyktingar och utlänningar.114 Vi vet också, utifrån denna statistik, att det fanns 
över 185 000 utlänningar i Sverige i april 1945115 och Byström har påpekat att 
80 procent av dessa kan klassificeras som nordbor.116 Detta bekräftar, enligt 
hans mening, slutsatsen att den nordiska tanken kan förklara den 
flyktingpolitiska omsvängningen. Men själva tidpunkten för denna omsväng-
ning har ännu inte visats kvantitativt. En viktig del av undersökningen blir 
därför att undersöka den svenska flyktingpolitiken kvantitativt med avseende på 
behandlingen av de judiska flyktingarna. 

                                                 
114 Utöver dessa brister redovisade dessutom utlänningsbyrån att den gjort dubbelräkningar fram 
till juli 1941, se ”Utlänningar i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1941:8, s. 733. 
115 Av dessa betraktades 105 000 som flyktingar, se Parlamentariska undersökningskommissionen 
angående flyktingärenden och säkerhetstjänst, I Betänkande angående flyktingars behandling, SOU 
1946:36, Stockholm 1946, s. 33. 
116 Byström 2006, s. 25. 
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Teoretiska begrepp 
Tidigare forskning har i relativt liten utsträckning teoretiserat kring 
flyktingpolitiken, och det gäller inte bara den svenska utan även den 
skandinaviska och schweiziska forskningen. Inom den anglosaxiska forskning 
som behandlar flyktingpolitik under Förintelsen finns det både en tendens till 
moraliserande historieskrivning117 och en uppsjö av arbeten som präglas av 
narrative history. Med det senare avses ståndpunkten att historikerns främsta 
uppgift är att berätta.118 Rörande den svenska forskningen går det att se en viss 
skillnad mellan nyare forskning, som är något mer teoretiskt inriktad, och äldre 
forskning, som i högre grad är deskriptiv.119 

God forskning präglas inte nödvändigtvis av frekvent användning av teori, 
men teori kan användas som hjälp att tydliggöra utgångspunkter och 
systematisera förklaringarna. Jag menar att det går att rikta kritik mot att tidigare 
forskning inte tydliggjort sina teoretiska utgångspunkter och heller inte 
resonerat kring vad resultaten kan ha för bäring i ett större sammanhang utan 
istället huvudsakligen fokuserat på det deskriptiva. I det följande kommer jag 
att ta avstamp i centrala problem för avhandlingen – frågan om social 
kategorisering, diskriminering och mekanismerna bakom detta – och diskutera 
dessa problem utifrån teoretiska begrepp och tankar som jag har funnit 
användbara. Dessa är social kategorisering, kategorier, talaktsteori, organi-
satorisk kultur och praxis, diskriminering samt antisemitism. 

Social kategorisering och kategorier 
I likhet med Ian Hacking menar jag att både de objekt som undersöks – 
svenska utlänningsmyndigheter och judiska flyktingar – och de mekanismer och 
idéer som omgärdar dessa – social kategorisering, diskriminering och 
antisemitism – är socialt konstruerade.120 Med en sådan syn på världen hänger 
allting ihop och det finns därför ingen motsättning mellan konstruktion och 

                                                 
117 De två extremer som kan nämnas här är David Wyman som hävdar att mer kunde ha gjorts 
för de judiska flyktingarna och William D. Rubinstein som menar att detta är en myt och att 
världen inte kunde ha agerat annorlunda. Denna poäng görs även av Lars M. Andersson och 
Mattias Tydén i artikeln ”Historikerna och moralen”, Andersson & Tydén 2007, s. 9–10. Se 
David Wyman, The abandonment of the Jews. America and the Holocaust 1941–1945, New York 1998; 
William D. Rubinstein, The Myth of rescue. Why the democracies could not have saved more Jews from the 
Nazis, London & New York 1997. 
118 Se Levine 1998, s. 35. I Sverige finns ett forskningsfält som sysslar med narration vilket inte 
ska sammanblandas med detta. Här handlar det istället mer om att berätta en sammanhängande 
historia än om att undersöka berättelsens möjligheter och begränsningar. 
119 För en utförligare diskussion kring teoribildning i tidigare forskning och förslag på nya 
tolkningar se Lars M. Andersson och Karin Kvist Geverts, ”Inledning”, Andersson & Kvist 
Geverts 2008, s. 18–25; Klas Åmark, ”Ansvar och moral. Flyktingforskningens problematik”, 
Arbetarhistoria, 2006:2–3, s. 5–9. 
120 Hacking 2000, s. 37–39.  
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verklighet. Istället, menar Hacking, bör man se det som att ”begrepp, praxis 
och människor [växelverkar] med varandra”.121 Han fortsätter: 

Alla våra handlingar är under en viss beskrivning, och de handlingar som står 
öppna för oss beror, på ett rent formellt sätt, på de beskrivningar som är 
tillgängliga för oss. Dessutom existerar kategorier inte bara i språkets tomma 
rymd, utan också i institutioner, sedvänjor och materiell växelverkan med föremål 
och andra människor.122 

Eftersom jag främst är intresserad av hur och varför myndigheterna 
kategoriserade judiska flyktingar kommer jag att använda Hackings beskrivning 
som ett sätt att förstå hur lagstiftningen, myndigheterna, praxisen och 
föreställningar om judiska flyktingar på ett större plan växelverkade med 
varandra i skapandet av flyktingpolitiken. 

Till detta vill jag lägga ytterligare två synpunkter som tydliggör begreppet 
social kategorisering. Den första är Anders Berges påpekande att kategorier har 
sociala konsekvenser på olika nivåer: på statlig nivå i form av lagstiftning, på 
organisationsnivå i form av tolkning och tillämpning av lagstiftningen och 
slutligen på diskursiv nivå i form av föreställningar.123 Berge framhåller vidare 
att begreppet ”kategorier” tydliggör det faktum att grupptillhörigheten bestäms 
utifrån, och att ”sociala kategoriseringar [därför] bildar symboliska ordningar av 
’vi’ och ’dom’”.124 Den andra är Anders Langes konstaterande att människor 
handlar och agerar utifrån sitt sätt att klassificera världen och att dessa 
klassifikationer ofta är motståndskraftiga trots att de motbevisats, vilket 
exempelvis innebär att stereotypa föreställningar om judar kan vara seglivade.125 

I centrum för min undersökning står kategoriseringen av de judiska 
flyktingarna, och i den kommer kategorierna ”ras” och kön att vara relevanta. 
Jag har redan berört kategorin ”ras” och konstaterat att det var ett sätt för 
samtiden att dela in människor, men att gränserna och sätten på vilka judar 
kategoriserades enligt en ”ras”-terminologi kommer att undersökas empiriskt. 
Svanberg och Tydén konstaterar, med Zygmunt Bauman, att skillnaden mellan 
rastänkande och en äldre främlingsfientlighet är ”att en viss kategori människor 
har den utmärkande egenskapen att vara oemottagliga för kontroll och alla 
förbättringsförsök” och att detta innebar ”att den främmande rasen inte kan 
upplysas eller omvändas”.126 Med andra ord innebar föreställningen om judar 
som ”en främmande ras” att de inte ansågs kunna assimileras i det svenska 
samhället. 

                                                 
121 Ibid., s. 46, 47 (citatet). 
122 Ibid., s. 49. 
123 Anders Berge, ’”Säg mig vem jag är’. Om identitetsordning och makt”, Historisk Tidskrift 
1998:4, Tema: Social kategorisering, s. 616. 
124 Ibid., s. 618. 
125 Anders Lange, Reflektioner kring rasism, Stockholm 1994, s. 58. 
126 Zygmunt Bauman citeras i Svanberg & Tydén 2005, s. 20. 
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På samma sätt kommer jag att arbeta med kategorin kön. Min definition följer 
Joan W. Scott som hävdar att kön är socialt konstruerade föreställningar om 
män och kvinnor.127 Använt på så sätt blir kön en kategori som dels 
problematiserar den samtida bilden av flyktingen som ”en man”, dels 
problematiserar mina resultat i förhållande till tidigare forskning där kön till stor 
del inte undersökts.128 

Quentin Skinners talaktsteori 
Det sätt att se på världen som beskrivits ovan stämmer väl överens med 
Quentin Skinners talaktsteori. Den är formulerad utifrån hans studier av 
politiskt tänkande, men jag kommer att argumentera för att hans metod även 
kan appliceras på en analys av en modern byråkratis agerande inom 
flyktingpolitikens område. Skinner använder teorin om talakter eftersom han 
menar att ord också uttrycker handling.129 För att kunna tolka en text måste 
historikern etablera ordens, eller begreppens, innebörd i en specifik text, vilket i 
sig innebär ett tolkningsmoment eftersom ett ords betydelse kan variera över 
tid. Det är också nödvändigt att känna till i vilken kontext som orden användes 
för att kunna svara på frågan vad som avsågs.130 Dessa påpekanden kan synas 
banala och innebär egentligen inget nytt i förhållande till hur historiker redan 
arbetar. Jag menar ändå att jag med hjälp av dessa antaganden tydliggör mina 
metodologiska angreppssätt och därför kommer jag att använda mig av 
Skinner.131 

Skinners betoning av kontextens betydelse handlar också om hur texten togs 
emot (uptake) och förstods i samtiden, och med det avses vilka språkliga och 
sociala koder och konventioner som gällde vid den tidpunkt som analyseras.132 
Han menar vidare att om vi kan bestämma en persons intention med yttrandet 

                                                 
127 Joan W. Scott, Gender and the Politics of History, New York 1988, s. 2, 28, 42. Scotts begrepp är 
betydligt mer differentierat än min användning, exempelvis talar hon om hierarkier och makt-
relationer. Jag använder en enklare variant av hennes definition. 
128 Byström skriver att trots en till synes relativt jämn könsfördelning bland flyktinggrupperna 
betraktades flyktingen som en man i debatten: ”Det var den manlige flyktingen som var ett 
problem, ett hot men också en resurs”, medan kvinnliga flyktingar ”ytterst sällan” diskuterades. 
Se Byström 2006, s. 61. 
129 Quentin Skinner, Visions of Politics. Volume I. Regarding method, Cambridge 2002, s. 103. 
130 Ibid., s. 116. 
131 Skinners antaganden och metoder påminner mycket om diskursanalys men min uppfattning är 
att medan diskursanalysen kräver en större begreppsapparat och teoretiska antaganden är 
Skinners tankegångar betydligt enklare och mer handfasta. Därför har jag avstått från att använda 
diskursanalys och istället använt mig av Skinner. 
132 Jacob Westberg kallar detta för Skinners ”dialogprincip”, alltså att en författare till en text 
alltid skriver den i dialog med andra (även om denna dialog ibland enbart är tänkt och inte 
faktisk), se Jacob Westberg, ”När ord får mening. Författarskap och tolkningssammanhang i 
Quentin Skinners analyser av språkanvändning hos Bolingbroke, Machiavelli och Hobbes”, 
Historisk Tidskrift, 1998:2, s. 164. 
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kan vi också förklara handlingen. Begreppet ”intention” syftar här på det som 
en person rimligen kan ha avsett med sitt yttrande, inte på en persons 
bakomliggande motiv.133 

En annan aspekt av kontextualiseringen är språket eller ordens betydelse, och 
detta kan i sin tur kopplas till legitimitet. För att övertyga sin läsare om att 
orden, eller handlingarna, är legitima måste den som skriver en text hålla sig 
inom ramen för det som uppfattas som legitimt i samhället, det vill säga inom 
ramen för det som anses vara politiskt korrekt. Vilka ord, eller koncept, som 
anses politiskt korrekta styrs av samhällets rådande normer och moral, vilket i 
sin tur styr ”the standard meaning and use of the terms involved, and about 
how far these can plausibly be stretched”.134 Detta gäller också omvänt. Genom 
att undersöka förändring över tid av ordens betydelse och legitimitet är det 
möjligt att säga något om vilka värderingar och föreställningar som fanns i 
dåtidens samhälle samt hur dessa förändrades.135 

Vilka konsekvenser får Skinners antaganden för min undersökning? De texter 
jag studerar är skrivna av myndigheter där de externa/offentliga texterna kan 
förväntas vara mer implicita och politiskt korrekta, medan de interna texterna 
kan förväntas vara mer explicita och möjligen mer frispråkiga. Bägge typerna av 
texter är dock skrivna inom ramen för den politiska och organisatoriska kultur 
inom vilka tjänstemännen på myndigheterna verkade, vilket i sin tur borde 
innebära att språkbruket följer den rådande vokabulären, retoriken och 
lingvistiska stilen som präglade dåtidens tjänstemän och samhället i stort. 

Jag kommer inte att kunna bestämma kontexten för varje enskild text som 
analyseras, utan istället kommer jag att växla mellan individnivå/enskilda 
aktörer och institutionell nivå/myndigheten som aktör. Det blir följaktligen, 
som framgått ovan, viktigt att undersöka den samhälleliga kontexten inom 
vilken tjänstemännen och myndigheterna verkade. Var gick gränserna för vad 
som kunde sägas om judar och antisemitism i det svenska samhället på 1930- 
och 1940-talen? Lars M. Andersson har påpekat att dessa gränser inte kan 
fastlås en gång för alla, utan menar att de påverkades av när i tiden uttalandet 
gjordes, av vem det gjordes och i vilket forum. Det kunde få till följd att en 
antinazist ”paradoxalt nog [kunde] ta sig större friheter” än en nazist.136 Med 
detta i åtanke ter det sig därför rimligt att formulera om frågan om var gränsen 
gick till flera frågor: Fanns det olika gränser på olika nivåer i samhället, 
exempelvis vad gäller externa/offentliga texter i förhållande till interna texter? 
Sammanföll gränsen för vad som kunde sägas i den svenska offentligheten med 

                                                 
133 Detta uttrycks på flera ställen i texten, se Skinner 2002, s. 99–101, 113–114. 
134 Ibid., s. 156. 
135 Ibid., s. 171–172. 
136 Lars M. Andersson, ”Den odanska danska antisemitismen”, Scandia. Tidskrift för historisk 
forskning, 2004:1, s. 115. Detta påpekas även av Heléne Lööw som skriver att ”det är fullt möjligt 
att vara både rasist och antisemit utan att för den skull vara nationalsocialist. Rasismen och 
antisemitismen var inte på något sätt begränsade till de nationalsocialistiska grupperna”, se Lööw 
2004, s. 45. 
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det som kunde sägas inom byråkratin? Eller förändrades dessa gränser, och hur 
ska en sådan förändring i så fall förklaras? 

Organisatorisk kultur och praxis 
Skinners talaktsteori kan kopplas till en statlig utredning av Utrikesdeparte-
mentets agerande i fallet Raoul Wallenberg. I utredningen diskuteras organi-
sationers agerande utifrån standardförfarande och praxis, dels generellt, dels 
specifikt för departementet. Med praxis avses här vedertaget bruk eller praktik, 
och inkluderar således standardförfaranden men också övriga rutiner inom 
myndigheten.137 Utredarna konstaterar att ”organisationers agerande präglas i 
hög grad av på förhand utarbetade ’standardförfaranden’ (Standard Operating 
Procedures) för hur tjänstemän skall handlägga ärenden”.138 Författarna menar att 
departementets agerande under andra världskriget kan karakteriseras på det här 
sättet, vilket i sin tur innebär att alla avvikelser från ”mallen” för det riktiga 
agerandet ställer till med problem för handläggaren och för organisationen. 
Även om alla ärenden är unika bygger proceduren med standardförfarande på 
att ärendet kategoriseras i enlighet med andra liknande ärenden. Kategori-
seringen hänger sedan med ärendet och tenderar att prägla tjänstemannens bild 
av det.139 I mitt fall skulle exempelvis ett avslagsbeslut kunna innebära att senare 
ansökningar också avslogs. Dock påpekar utredarna att just kategoriserings-
fasen innehåller en möjlighet till förändring eftersom det är då som ”ärendet 
ligger öppet för ’nya tolkningar’”.140 De skriver vidare: 

Med en organisations standardförfarande, som ofta utvecklats under lång tid mot 
bakgrund av organisatoriska erfarenheter, följer också en organisatorisk kultur som i 
hög grad präglar dess rekrytering av personal, vilka kriterier som avgör 
”framgång” och status hos medarbetarna inom organisationen, synen på ”vad den 
egna organisationen bör göra och inte göra”, samt vad som skall definieras som 
ett intrång i den egna organisationens jurisdiktion. Den organisatoriska kulturen 
präglar i sin tur medarbetarnas ”mentala kartor” och dessa organisatoriskt 
betingade bilder kan komma att påverka deras uppfattning och rapportering om 
ett ärende.141 

                                                 
137 Min definition av praxis grundar sig på Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) 
som skriver att praxis är ”vedertaget bruk, rättssedvänja; praktik”, se SAOL, trettonde upplagan, 
Stockholm 2006, uppslagsord ”praxis”. Praxis är ett viktigt begrepp men intressant nog tycks det 
vanligt att det tas för givet och inte definieras alls, se exempelvis Betänkande av praxis-
utredningen, Utvärdering av praxis i asylärenden, SOU 1994:54, Stockholm 1994. 
138 Kommissionen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg, Ett 
diplomatiskt misslyckande. Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen, SOU 2003:18, 
Stockholm 2003, s. 46. 
139 Ibid., s. 47. 
140 Ibid., s. 48. 
141 Ibid., s. 48. 
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Denna fas av öppenhet inför nya tolkningar kan träda in då handläggaren får ny 
information, men det sker inte alltid. Wallenbergutredarna skriver: 

Såväl enskilda individer som organisationen som helhet håller gärna fast vid den 
bild eller ”sanning” som antagits. […] Information som strider mot djupt liggande 
uppfattningar (”mentala kartor”), och bilder av problem (t.ex. av ideologisk natur) 
riskerar att filtreras bort, medan information som ger stöd åt de egna 
uppfattningarna kan komma att framhävas.142 

Detta fenomen kallar utredarna för en kognitiv blockering mot ny information 
som står i strid med den rådande uppfattningen inom organisationen. Risken 
för kognitiv blockering ökar på den organisatoriska nivån om det råder låg 
toleransnivå mot oliktänkande, men också på individnivån om tjänstemannen 
ifråga har investerat mycket prestige i en viss uppfattning som den nya 
informationen strider mot.143 Detta är även i överensstämmelse med Langes 
påpekande att människor handlar utifrån sitt sätt att klassificera och 
kategorisera världen och att denna klassificering är motståndskraftig. 

Jag kommer att använda delar av ovanstående resonemang för att förstå hur 
tjänstemännen på departementet och utlänningsbyrån agerade liksom för att 
förklara hur praxis utvecklades på en organisatorisk nivå.144 Jag kommer inte att 
göra några socialpsykologiska undersökningar för att ta reda på om 
tjänstemännen drabbades av en kognitiv blockering eller inte. Jag menar dock 
att beskrivningen av hur individer och organisationer gärna håller fast vid en 
etablerad bild är intressant och giltig för min undersökning. 

Diskriminering 
Begreppet diskriminering har tidigare definierats som negativ särbehandling av 
en kategori som kan ske på olika nivåer.145 Den nivå som jag undersöker är en 
statlig nivå i form av myndigheternas tillämpning av lagstiftning, utformandet 
av administrativa riktlinjer samt praxis. Jag har alltså ett ovanifrånperspektiv 
och undersöker inte hur diskrimineringen upplevdes av enskilda judiska 
flyktingar. 

                                                 
142 Ibid., s. 47. 
143 Ibid., s. 47. 
144 Se även Mark Graham som menar att ”för att komma till insikt i hur diskriminering faktiskt 
går till krävs det bland annat en organisationsinriktad analys”, Mark Graham, ”Handlingar, orga-
nisationer och diskriminering: Några teoretiska funderingar”, Invandring, forskning, politik. En 
vänbok till Tomas Hammar, Stockholm 1993, s. 61. 
145 Carlsson 2004, s. 60. 
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Antisemitism 
Gemensamt för de forskare som undersökt antisemitism i Sverige är att de 
använder sociologen Helen Feins definition:146 

I propose to define antisemitism as a persisting latent structure of hostile beliefs 
toward Jews as a collectivity manifested in individuals as attitudes, and in culture 
as myth, ideology, folklore, and imagery, and in actions – social or legal discri-
mination, political mobilization against the Jews, and collective or state violence – 
which results in and/or is designed to distance, displace, or destroy Jews as 
Jews.147 

Fein menar alltså att antisemitismen ska förstås som en grundläggande negativ 
inställning till judar som kan uttryckas i form av föreställningar eller handlingar 
som i sin tur har olika konsekvenser. Jag ser det som användbart att hon på det 
här sättet kopplar ihop föreställningar och handling. Jag kommer att utgå från 
Feins definition men vill förtydliga den genom att göra tre tillägg. Det första rör 
nivåerna. Att hävda att antisemitism finns på olika nivåer innebär inte att det 
finns olika ”antisemitismer”. Istället fungerar nivåskalan som ett sätt att 
separera olika uttryck för antisemitiska föreställningar och handlingar. Den 
nivåskala som används av flera forskare är John C. G. Röhls femgradiga skala 
som sträcker sig från salongsantisemitism på den lägsta nivån till förintelse-
antisemitism på den högsta nivån.148 Carlsson har utvecklat Röhls skala från 
fem till sju grader genom att dela upp den första nivån i två – dels salongs-
antisemitism på en allmän föreställningsnivå (vilket han benämner vardags-
antisemitism), dels informell diskriminering av judar. Dessutom lägger han till 
ytterligare en nivå, så att skalan skiljer mellan krav på legal antisemitism och 
genomförandet av densamma.149 I min undersökning är det fråga om de två 
lägsta nivåerna i Carlsson skala, föreställningsnivån och diskrimineringsnivån. 
Carlsson har påpekat att det är viktigt att separera dessa nivåer. Anledningen till 
detta är dels att negativa föreställningar inte behöver leda till diskriminering, 
dels att tidigare forskning hävdat att antisemitismen saknat en handlings-
komponent.150 Diskrimineringsnivån blir med andra ord ett sätt att kunna 
undersöka denna handlingskomponent. 
                                                 
146 Henrik Bachner är en av många forskare som påpekat att antisemitism är ett nonsensbegrepp 
eftersom det inte finns någon ”semitism” att vara emot eller ”anti”, se Bachner 2000, s. 26. 
147 Helen Fein, ”Dimensions of Antisemitism. Attitudes, Collective Accusations, and Actions”, 
The Persisting Question. Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism, Helen Fein 
(ed.), Berlin & New York 1987, s. 67. 
148 Röhl talar om salongsantisemitism, personliga fördomar och informell diskriminering på första 
nivån, legal antisemitism, krav på utstötning av judarma från poster i samhället och inskränkning 
av rättigheter på den andra, pogromantisemitism och fysiskt våld på den tredje, fördrivnings-
antisemitism på den fjärde samt förintelseantisemitism på den femte nivån, se Andersson 2000, 
s. 15; Carlsson 2004, s. 36–37. 
149 Carlsson 2004, s. 37. 
150 Ibid., s. 61, 311. 
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För det andra menar jag att Feins definition behöver modifieras även i ett 
annat avseende. Enligt min mening behöver antisemitism inte bestå av negativa 
(hostile) föreställningar, utan det centrala är att föreställningarna om judar har 
negativa effekter för dem. Ett sådant exempel är föreställningen att judar är 
skickliga affärsmän och därför inte bör släppas in i landet eftersom de då skulle 
konkurrera ut den svenska handeln.151 

För det tredje menar jag att antisemitismen vara könsstyrd.152 Andersson har 
påpekat att kön ”blev ett viktigt inslag i konstruktionen av judarna som ’ras’” 
vid det förra sekelskiftet, exempelvis genom att den judiske mannen gavs 
kvinnliga drag och betraktades som omanlig.153 Min definition av antisemitism 
följer alltså Feins men med en specificering av de nivåer som antisemitismen 
kan finnas på. Jag menar också att den kan vara könsstyrd samt att det 
grundläggande är föreställningens effekter. Detta innebär att även ”positiva” 
stereotypa föreställningar kan vara antisemitiska om de får negativa 
konsekvenser för judar. 

Jag har diskuterat att tidigare forskning påstått att antisemitismen i Sverige 
under de första decennierna av 1900-talet var hegemonisk ”i betydelsen att de 
antisemitiska föreställningarna i stor utsträckning uppfattades som självklara 
och naturgivna”.154 Detta har ifrågasatts av Håkan Blomqvist och Henrik 
Rosengren som bägge menar att det innebär metodproblem eftersom en 
diskurs kan ”innehålla allt från vardagliga fördomar till aktiv diskriminering och 
förföljelse”.155 Men medan Rosengren löser detta genom att använda Röhls 
skala, går Blomqvist ett steg längre och hävdar att detta också innebär att 
”begreppet [riskerar] att omsluta alla och därmed ingen” vilket i sin tur påstås 
leda till att ”både anhängare och motståndare till antisemitismen var 
’antisemiter’”.156 Jag menar att metodproblemet uppstår först om man är 
intresserad av att fästa etiketten ”antisemit” på de aktörer som studeras. En 

                                                 
151 Carlsson nämner föreställningar om judars överlägsenhet och intelligens som positivt laddade i 
vissa fall, se Carlsson 2004, s. 49. Till detta skulle också kunna läggas ytterligare ett exempel 
nämligen föreställningen om den judiska världskonspirationen. Denna föreställning ges ofta 
negativa konnotationer, men i Japan kan den också ha en positiv eller neutral laddning.  
152 Ett extremt exempel som kan anföras är de selektioner som nazisterna utförde i förintelse-
lägren, där män i högre utsträckning valdes ut för arbete medan kvinnor med barn sändes direkt 
till gaskamrarna. För ett nyare arbete där intersektioner mellan kön, ”ras” och antisemitism 
diskuteras, se Laura Palosuo, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary, 
1920–1945, Uppsala 2008. Se även Thorsten Wagner som i en översikt över antisemitism-
forskning pekar på tysk och österrikisk forskning där könsdimensionen i antisemitismen 
diskuteras, Thorsten Wagner, ”Demokratiets akilleshæl. Jødehad og antisemitisme i brydnings-
feltet mellem social- og kulturhistorie”, Antisemitisme i Danmark?, Michael Mogensen (red.), 
København 2002, s. 16–17, särskilt noterna 24 och 25. 
153 Det är Andersson som gör denna karakterisering, men även Carlsson och Hammarström 
ansluter sig till denna definition. Andersson 2000, s. 24, 118; Carlsson 2004, s. 38; Hammarström 
2007, s. 27–29. 
154 Ibid., s. 12. 
155 För kritiken se Rosengren 2007, s. 58–59 (citatet s. 59); Håkan Blomqvist, Nation, ras och 
civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, Stockholm 2006, s. 254–259. 
156 Blomqvist 2006, s. 256. 
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sådan etikettering är i mitt tycke inte särskilt intressant och dessutom svår att 
göra eftersom den kräver ett motiv och en medveten fientlighet mot judar. 
Uppenbarligen ligger en del av problemet i att begreppet ”hegemonisk” leder 
tankarna till något statiskt och oföränderligt. 

Byström har visat att antisemitiska föreställningar kunde uttryckas i 1940-
talets riksdagsdebatter där judiska flyktingar diskuterades, men att dessa 
föreställningar inte uppfattades som antisemitism.157 Lindberg menar att 
antisemitiska föreställningar existerade på 1930-talet medan Levine har visat att 
antisemitism präglade Utrikesdepartementets agerande fram till 1942.158 
Lindberg och Levine diskuterar dock inte hur antisemitismen uppfattades på 
utlänningsmyndigheterna – sågs den som självklar och naturgiven eller kanske 
till och med som obefintlig?159 Brittisk och dansk forskning har visat att 
moderata antisemitiska föreställningar på 1930- och 1940-talet inte uppfattades 
som antisemitism av utlänningsmyndigheterna i dessa länder.160 Med tanke på 
ovanstående kommer jag att utgå från Anderssons karakterisering av 
antisemitismen som en mer eller mindre medveten tankestruktur, men istället 
för att tala om en hegemonisk antisemitism kommer jag att använda mig av 
metaforen antisemitiskt ”bakgrundsbrus”.161 Detta kan ses som ett annat sätt att 
beskriva vardagsantisemitismen. Sett på det viset skulle begreppets giltighet 
kunna utsträckas också till andra tider, och det är på det sättet som Stéphane 
Bruchfeld använt det: 

                                                 
157 Mikael Byström, ”En talande tystnad? Ett antisemitiskt bakgrundsbrus i riksdagsdebatterna 
1942–1947”, En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950, Lars M. 
Andersson & Karin Kvist Geverts 2008, s. 127–128. 
158 Lindberg 1973, s. 38; Levine 1998, s. 279. 
159 Levine berör dock detta till viss del när han skriver att ”yet though Swedish officials erected 
barriers to Jews on the basis of their ’race’, they still felt inappropriate to issue instructions to 
deny entry visas to Jews because they were Jews. Unlike in Germany, Swedish officials rarely if ever 
resorted to openly racist language; instead, they couched their thinking in more moderate 
language”, se Paul A. Levine, ”Anti-Semitism in Sweden’s Foreign Office: How Important was 
it?”, Historisk Tidskrift, 1996:1, s. 18. 
160 Sofie [Lene] Bak, ”Historiografien om antisemitismen i Danmark i 1930erne og under 
besættelsen”, Antisemitisme i Danmark?, København 2002, s. 88, Louise London, Whitehall and the 
Jews, 1933–1948. British Immigration Policy, Jewish Refugees and the Holocaust, Cambridge 2001 (2000), 
s. 276. 
161 Begreppet antisemitiskt bakgrundsbrus har diskuterats i två av mig tidigare utgivna texter, se 
Mikael Byström & Karin Kvist Geverts, ”Från en aktivism till en annan. Hur ska Sveriges 
agerande i flyktingfrågan under andra världskriget förklaras?”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor 
och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén, Stockholm 2007; Karin Kvist Geverts, 
”’Fader Byråkratius’ rädsla för antisemitism. Attityder mot judiska flyktingar inom Social-
styrelsens utlänningsbyrå”, En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–
1950, Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts (red.), Uppsala 2008. 
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Åtminstone under det senaste årtusendet har den västerländska kulturen levt med 
ett ständigt närvarande antisemitiskt bakgrundsbrus, ett brus bestående av såväl 
handfasta fördomar som eggande skenbilder av judisk ondska och maktbegär.162 

Bilden av antisemitismen som ett bakgrundsbrus innebär inte att 
antisemitismen var konstant och omfattades av alla i det svenska samhället. 
Däremot innebär metaforen att moderata antisemitiska föreställningar inte sågs 
som något onormalt och osvenskt, utan som en del av det ”normala” i det 
svenska samhället. En undersökning av bakgrundsbruset utgår därför från att 
antisemitismen fanns och ställer frågan ”Hur såg antisemitismen ut och vilka 
uttryck tog den sig?”. 

Att påstå att bruset var en del av det ”normala” betyder alltså inte att det 
saknades människor som tog avstånd från antisemitism och antisemitiska 
föreställningar. Det var möjligt att tycka och tänka annorlunda och jag kommer 
att visa att det fanns röster som protesterade mot antisemitismen. För det andra 
menar jag inte att den som påverkades av bruset per automatik också ska kallas 
för antisemit.163 Jag har tidigare nämnt Anderssons exempel att det var möjligt 
att ta avstånd från antisemitism och samtidigt uttrycka antisemitiska före-
ställningar om judar. Av detta skäl blir det inte intressant att fästa etiketten 
antisemit på de historiska aktörerna. Det relevanta är istället att undersöka 
huruvida någon uttrycker antisemitiska föreställningar eller inte, hur dessa 
föreställningar uppfattades i samtiden och om dessa föreställningar påverkade 
flyktingpolitiken. 

Metod, källmaterial och avgränsningar 
Trots att jag har argumenterat för nödvändigheten av att ta ett helhetsgrepp på 
flyktingpolitiken och för att se kategorier, institutioner och föreställningar som 
växelverkande, fungerar det inte metodiskt att undersöka alla dessa delar 
samtidigt. Jag kommer därför att analytiskt skilja mellan olika nivåer: 
föreställningar, lagstiftning, organisation, beskriven flyktingpolitik (riktlinjer och 
omtalad praxis) samt utfall av flyktingpolitiken (faktiska beslut och utfall av 
praxis). När jag talar om hur flyktingpolitiken utformades avses dock alla dessa 
nivåer. 

Jag kommer att göra undersökningar av föreställningar och handlingar med 
hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder, eftersom en viktig kritik som jag 
riktar mot tidigare forskning är att denna inte kopplat ihop dessa två nivåer och 

                                                 
162 Stéphane Bruchfeld, ”’Löjliga anklagelser’ – om den s k historierevisionismen”, Historisk 
Tidskrift, 1996:1, s. 131. Bruchfeld talar dock bara om föreställningsnivån och inte om antisemi-
tiska handlingar eller diskriminering. 
163 I min undersökning har jag inte funnit någon tjänsteman som hävdar att han eller hon själv är 
antisemiter. Däremot pekar några av dem ut andra som antisemiter. 
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framför allt inte gjort några kvantitativa undersökningar av flyktingpolitikens 
utfall. 

Det centrala källmaterialet för avhandlingen är de dokument i vilka svenska 
utlänningsmyndigheters behandling och föreställningar om judiska flyktingar 
kan utläsas. Det innebär att jag inte enbart begränsat mig till utlänningsbyråns 
arkiv utan också studerat i första hand Utrikesdepartementets arkiv och i andra 
hand till Statens utlänningskommission och Parlamentariska undersöknings-
kommissionen, den så kallade Sandlerkommissionen.164 Med ett sådant anslag 
blir mitt material både bredare och djupare än i tidigare studier.165 Ett annat 
viktigt material är sekundärlitteratur om andra länders flyktingpolitik som jag 
använt för att jämföra med och för att kontextualisera det svenska agerandet. 

För att komma åt föreställningarna har jag använt mig av promemorior, 
skrivelser (offentliga och interna), korrespondens och centraldossiéer, 
huvudsakligen ur utlänningsbyråns arkiv men också ur Utrikesdepartementets 
arkiv. I de fall där en handling inte kunnat återfinnas har jag gått igenom 
Utrikesdepartementets diarier över inkommande skrivelser för att lokalisera 
dokumentet i departementets arkiv. Utöver detta har jag i viss mån även använt 
mig av tryckta artiklar eller föredragsmanus där utlänningsbyråns tjänstemän 
uttrycker sina föreställningar om flyktingpolitiken. 

För att komma åt behandlingen av judiska flyktingar har jag studerat Svensk 
författningssamling (SFS) för perioden 1937–1945 för att se hur ramarna för 
myndigheternas arbete såg ut och hur mycket som reglerades i lagstiftningen. 
Jag har även gått igenom Socialstyrelsens månatliga tidskrift Sociala Meddelanden 
för perioden 1937–1947 i syfte att undersöka vilken sorts statistik över 
utlänningar och flyktingar som publicerades offentligt. Det huvudsakliga 
materialet består dock av tillstånds- eller viseringsprotokoll och personakter 
över enskilda flyktingar. 

Ett problem med protokollen är att det fanns olika typer av tillstånd och 
viseringar, och det har därför varit viktigt att lokalisera rätt serie för att besvara 
mina frågor. Detta har inneburit att jag har gjort tre olika undersökningar i tre 
olika protokollserier samt använt mig av personakter för att på så sätt täcka in 
hela undersökningsperioden 1938–1944. Jag har upprättat databaser där jag har 
fört in uppgifter om utlänningarna ur tillstånds- och viseringsprotokollen, 
fördelat enligt den kategorisering som myndigheterna använde. Dessa var judar 

                                                 
164 Kommissionens rapport är problematisk att använda eftersom det är oklart om den ska 
betraktas som tidigare forskning eller som en källa. Jag kommer huvudsakligen att använda 
rapporten som tidigare forskning och istället använda det betydligt utförligare, och icke ano-
nymiserade, underlaget till rapporten – förhör, skrivelser, promemorior m.m. – som finns i dess 
arkiv som källa. När jag i det följande benämner kommissionen Sandlerkommissionen avses hela 
dess arbete, det vill säga både rapporten och arkivmaterialet. 
165 Däremot undersöks exempelvis inte lägerverksamheten som Socialstyrelsens utlänningsbyrå 
och senare Statens utlänningskommission drev. Tobias Berglund arbetar med ett projekt där 
interneringen av utlänningar under andra världskriget studeras. 
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eller ”icke-arier” respektive ”övriga” och ”arier”.166 För hela undersöknings-
perioden har jag på detta sätt samlat in uppgifter om över 32 000 icke-
judar/”arier” och närmare 11 000 judar/”icke-arier”. Vilka uppgifter som 
hämtats ur protokollen redogörs för närmare i kapitel sex, men generellt kan 
sägas att jag har samlat in betydligt fler uppgifter om kategorin judar/”icke-
arier” än om den andra kategorin, eftersom det är den förstnämnda som står i 
fokus för undersökningen. Det är viktigt att poängtera att trots att min 
ambition har varit att samla in uppgifter för hela undersökningsperioden 1938–
1944 innebär detta inte att samtliga judiska flyktingar som försökte eller kom in 
i Sverige finns med i undersökningen. Orsakerna till det diskuteras i kapitel 6. 
Konsekvensen blir att inte heller jag kommer att ge en fullständig bild av den 
svenska flyktingpolitiken med avseende på de judiska flyktingarna. Vad som 
kommer att beskrivas är dock en betydligt mer detaljerad och nyanserad bild av 
flyktingpolitiken än vad som hittills varit känt. 

Syftet med insamlandet av uppgifter i dessa databaser har varit att göra en 
kvantitativ undersökning av flyktingpolitiken med hjälp av en komparativ 
metod och logistisk regressionsanalys. Ett grundläggande problem med denna 
komparation är att det är svårt att upprätta jämförbara kategorier. I 
lagstiftningen användes begreppen utlänning och ”den som flytt av politiska 
orsaker”, med vilka avsågs politiska flyktingar.167 Den grupp jag undersöker, de 
judiska flyktingarna, existerade med andra ord inte i juridisk bemärkelse under 
1930- och 1940-talet. I reell mening fanns gruppen givetvis, och den om-
nämndes förvisso i förarbetena, men den fanns inte med i den färdiga 
lagtexten.168 Detta problem avspeglar sig också i myndigheternas arbete i den 
meningen att flyktingar inte särskildes i egna protokoll, utan alla utlänningar 
återfanns i samma protokollserie. Min undersökningspopulation illustreras i 
figur 1. 

Figur 1 visar att i gruppen utlänningar fanns en tydligt urskiljbar grupp, de 
politiska flyktingarna, vilka enligt lagens riktmärken inte kunde avvisas utan att 
deras asylrätt hade prövats av utlänningsmyndigheterna. I den större gruppen 
utlänningar fanns flera andra delmängder, däribland turister, utländsk 
arbetskraft, handelsresande, icke-judiska flyktingar, judiska flyktingar med flera. 
En del av dessa utlänningar kategoriserades som (m), mosaiska trosbekännare, 
och det är den gruppen som står i fokus för min undersökning. Men gruppen 
var inte homogen, utan även inom denna fanns det handelsresande, sådana som 
sökte anställning och som inte, när de kom till Sverige vid 1930-talets slut, 
 

                                                 
166 Databaserna presenteras närmare i kapitel 6. 
167 Detta kommer att diskuteras utförligare i kapitel 2. SFS 1937:344, Lag om utlännings rätt att 
här i riket vistas (utlänningslag), 17.6.1937, om avvisning: kap. 4, § 24; om förpassning: kap. 5, 
§ 30; om utvisning: kap. 6, § 36. 
168 Detta kommer att diskuteras utförligare i kapitel 2. SOU 1936:53, s. 56. 
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Figur 1. Undersökningspopulationens utseende och  
inbördes förhållande 

 
 
 
 
 
 

primärt var flyktingar men som senare blev det på grund av nazisternas 
”judepolitik”.169 Eftersom det är sannolikt att den övervägande majoriteten i 
denna grupp var flyktingar kommer jag att benämna gruppen judiska flyktingar. 
I den komparativa undersökningen kommer judiska flyktingar att jämföras med 
övriga utlänningar. De metodproblem som detta innebär kommer att diskuteras 
utförligare i kapitel 6. 

Oavsett om det gäller tillstånd eller viseringar har jag valt att enbart studera 
nya ansökningar och därmed inte studerat förlängningar av dessa tillstånd eller 
viseringar, nya eller förlängda beslut om arbetstillstånd eller arbetsviseringar och 
heller inte beslut om tagande i förvar.170 Skälet till det är att jag menar att det är 
det första tillfället då de judiska flyktingarna kommer i kontakt med svenska 
myndigheter, genom en ansökan om tillstånd eller visering, som säger något om 
vilken politik som fördes i praktiken.171 

Tidsavgränsningen, 1938–1944, följer de år som utlänningsbyrån var verksam. 
Byrån startade sin verksamhet den 1 januari 1938 som en följd av 1937 års 
utlänningslag och som ett led i centraliseringen av utlänningskontrollen. 
Verksamheten avslutades den 30 juni 1944 när Statens utlänningskommission 
övertog ansvaret som central myndighet för utlänningsfrågor från byrån och 
Utrikesdepartementet. Det hade naturligtvis varit intressant att också inkludera 
utlänningskommissionen i undersökningen för att på så sätt få ett längre 
tidsperspektiv och undersöka om det fanns en kontinuitet i praxis och 
föreställningar som följde med de tjänstemän som flyttades från byrån till 
kommissionen.172 Dock visade det sig redan i ett tidigt skede att materialet var 

                                                 
169 Denna politik innebar i korthet att under perioden 1933 till sommaren 1941 var målet att 
judarna skulle tvingas ut ur Tyskland genom emigration. Från och med den tyska invasionen av 
Ryssland (Operation Barbarossa, 22 juni 1941), övergick detta mål i att judarna skulle utrotas i 
”den slutgiltiga lösningen av judefrågan” (Förintelsen). Yehuda Bauer, Förintelsen i perspektiv, 
Stockholm 2001, s. 19–21. 
170 Tagande i förvar undersöks till viss del av kriminologen Flyghed 1992, s. 506. 
171 Detta är också i överensstämmelse med tidigare forsknings påstående att den svenska 
flyktingpolitiken i praktiken kom att avgöras i viseringsbesluten, se Lindberg 1973, s. 288. 
172 Att en sådan undersökning med fokus på kontinuitet i praxis och föreställningar mellan 
utlänningsmyndigheterna skulle kunna vara fruktbar har visats av Marika Gustafsson, ”En 
undersökning av attityder och föreställningar gentemot judiska flyktingar samt dess uttryck i 

Utlänningar
Politiska 
flyktingar Judiska flyktingar
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tämligen omfattande, och att inkludera kommissionen i studien hade inneburit 
två problem: dels hade jag tvingats göra en ytligare undersökning istället för en 
djupstudie, dels innebar krigsslutet i maj 1945 att delvis andra flyktinggrupper 
och nya frågor uppkom, vilket till viss del hade flyttat fokus bort från 
avhandlingens syfte. Därför valde jag att avsluta studien då byrån lades ned i 
juni 1944 trots att kriget då ännu pågick. 

Disposition 
Avhandlingen har fyra delar. Den första delen består av inledningskapitlet där 
jag diskuterat avhandlingens syfte, frågor, källmaterial och avgränsningar. Jag 
har redogjort för tidigare forskning under tre olika teman som utmynnade i 
påståenden och förklaringar om flyktingpolitiken. Jag diskuterade även mina 
teoretiska utgångspunkter och hur jag har gått tillväga metodiskt. 

Den andra delen består av fyra kapitel i vilka jag undersöker utformningen av 
den svenska flyktingpolitiken. I kapitel två redogör jag för den svenska 
utlännings- och flyktinglagstiftningen under åren 1900–1945, och i kapitel tre 
för de aktörer som verkade på flyktingpolitikens område under andra 
världskriget. I kapitel fyra undersöker jag hur lagstiftningen tolkades av 
myndigheterna och visar att lagen inte gav några tydliga direktiv för hur 
flyktingpolitiken skulle utformas, och att detta därför lämnades till den 
administrativa nivån. I kapitel fem undersöker jag hur utlänningsbyrån och 
Utrikesdepartementet utformade riktlinjer för hur politiken skulle bedrivas, och 
diskuterar kontinuitet och förändring över tid. Jag undersöker också vad 
utlänningsbyrån hade för kännedom om förföljelserna av judar och Förintelsen. 

Den tredje delen behandlar tillämpningen av flyktingpolitiken. Kapitel sex är 
en stor kvantitativ undersökning där jag besvarar tre av mina huvudfrågor: Blev 
judiska flyktingar utsatta för en negativ särbehandling av svenska 
utlänningsmyndigheter under andra världskriget och Förintelsen på grundval av 
”ras”? Om ja, vilka uttryck tog sig denna negativa särbehandling? Förändrades 
behandlingen över tid? I kapitel sju görs en kvalitativ undersökning av 
behandlingen av tre grupper av judiska flyktingar som inte täcks in i kapitel sex, 
nämligen de som flydde ifrån Norge, Danmark och Finland. 

I den fjärde delen analyserar och diskuterar jag hur behandlingen av de 
judiska flyktingarna kan förklaras och vilka föreställningar om judar som låg 
bakom behandlingen. I kapitel åtta studeras hur flyktingpolitiken beskrevs i 
offentligheten genom en undersökning av statistik över flyktingar i Social-
styrelsens tidskrift Sociala Meddelanden. I kapitel nio angriper jag återigen frågan 
om antisemitiska föreställningar genom en undersökning av hur flyktingfrågan 
debatterades under 1930- och 1940-talen. Här kopplas en offentlig debattnivå i 

                                                                                                                   
praktiken hos Statens utlänningskommission 1944–1946”, opublicerad magisteruppsats, 
Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2006. 
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samhället ihop med hur samma frågor och föreställningar diskuterades på i 
första hand utlänningsbyrån men i viss mån också på Utrikesdepartementet. 

I det tionde och sista kapitlet görs en sammanfattande slutdiskussion i vilken 
avhandlingens resultat diskuteras i förhållande till mina teoretiska utgångs-
punkter och jämförs med forskning om flyktingpolitik gentemot de judiska 
flyktingarna i Schweiz, Danmark, USA och Storbritannien. 
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KAPITEL 2.  
Det internationella ”flyktingproblemet” och  
den svenska lagstiftningen 

I det här kapitlet görs en studie av den svenska lagstiftningen om utlänningar 
och flyktingar under 1900-talets början. Syftet är att undersöka vad av 
flyktingpolitiken som reglerades i lagen och vad som lämnades åt den 
administrativa nivån att besluta om. Byström skriver att ”utlänningslagen 
formulerades huvudsakligen utifrån nationella utgångspunkter men hade vissa 
kopplingar till internationella riktlinjer”, och med detta i åtanke är det 
nödvändigt att sätta in den svenska lagen i ett större perspektiv.1 Därför 
kommer jag att i viss utsträckning jämföra den svenska lagstiftningen med 
densamma i Schweiz, Danmark, Storbritannien och USA.2 

Undersökningen baseras på en genomgång av Svensk författningssamling 
mellan åren 1937 och 1945. Metoden har varit att studera samtliga författningar 
under rubrikerna ”utlänningar”, ”flyktingar”, ”pass”, ”passkontroll” och 
”Socialstyrelsen” i registret i varje årgång av Svensk författningssamling. 
Resultatet av genomgången har kontrollerats mot de kungörelser som 
Socialstyrelsen tillkännagav i Sociala Meddelanden under rubriken ”Författningar i 
sociala frågor”.3 Slutligen har jag kompletterat med tolkningar och 
karakteriseringar av lagstiftningen utifrån tidigare forskning. 

Följande frågor besvaras: Vad reglerade utlänningslagstiftningen när det 
gällde utlänningars och flyktingars möjlighet att få uppehälle i Sverige i 
allmänhet? Vad stod det i lagen om judiska flyktingar i synnerhet? Hur agerade 
svenska utlänningsmyndigheter vid nordiska och internationella flykting-
konferenser? 

                                                 
1 Byström 2006, s. 51. 
2 Valet av dessa fyra länder hänger samman med den komparation av flyktingpolitiken som jag 
gör i kapitel 10, där just dessa fyra länder valts ut. För en diskussion om urval se kapitel 10. 
3 Se tabell 1 i tabellbilaga. 
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”Flyktingproblemet” och den svenska lagstiftningen  
före andra världskriget 
När man i dagligt tal diskuterar flyktingpolitik är det oftast asylrätten eller mer 
specifikt flyktingens rätt till ”en varaktig fristad” som avses.4 Lindberg skriver 
att det i samtiden inte fanns någon erkänd asylrätt, men att den princip som 
tillämpades i Sverige var att det var statens rätt att bevilja asyl till politiska 
flyktingar om det var förenligt med landets nationella intressen.5 Det var alltså 
inte flyktingens rätt att få asyl som det var fråga om, även om flera 
hjälporganisationer drev på för att ändra tolkningen i den riktningen. 

Han skriver vidare att på 1920- och 1930-talet existerade inte ”någon enhetlig 
och internationellt allmänt accepterad definition av begreppet politisk 
flykting”.6 Cecilia Ruthström, Kim Salomon och Anders Svensson hävdar att 
idén till en gemensam flyktingdefinition föddes under andra världskriget men 
förverkligades inte förrän i Förenta Nationernas flyktingkonvention år 1951 
(den så kallade Genèvekonventionen).7 

Sådan var alltså situationen i Sverige precis före andra världskriget. Jag har 
redan antytt i genomgången av tidigare forskning att definitionen av politisk 
flykting blev avgörande i Sverige. Men för att inte gå händelserna i förväg och 
för att bättre förstå den svenska flyktingpolitiken gentemot de judiska 
flyktingarna under andra världskriget och Förintelsen är det nödvändigt att gå 
tillbaka några decennier i tiden. Vid sekelskiftet 1900 var Sverige inget invand-
ringsland utan framför allt ett utvandringsland, och det rådde därför fri 
rörlighet över gränserna. Perioden från 1860 till 1914 brukar beskrivas som en 
liberal era utan en yttre kontroll, men däremot fanns det en inre kontroll som 
rörde vem som fick bli svensk medborgare.8 

Detta förhållande var inget unikt för Sverige, utan tvärtom karakteristiskt för 
de flesta länder i Europa. Förvisso började på 1880-talet en massemigration av 
judar från Öst- till Västeuropa, undan förföljelse och pogromer i främst Tsar-
ryssland, men följden blev inte någon flyktingkris. Michael Marrus hävdar att så 
länge USA tog emot alla som kom behövde de europeiska staterna inte 
förändra sin invandringspolitik.9 
                                                 
4 Cecilia Ruthström, Kim Salomon & Anders Svensson, Vem är flykting? Om flyktingpolitik, begrepp 
och tolkningar, Stockholm 1990, s. 93. 
5 Lindberg 1973, s. 32. 
6 Ibid., s. 31. 
7 De skriver också att definitionen inte blev ”universell” förrän 1967 i ett tilläggsprotokoll, se 
Ruthström, Salomon & Svensson 1990, s. 27. 
8 Carlsson 2004, s. 86, 90; Joachim Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden. De rättsliga 
förutsättningarna för utlännings tillträde till den svenska arbetsmarknaden, Lund 1973, s. 16–17. För en 
översikt över lagstiftningen, se även Hallberg 2001, s. 20–30. 
9 Michael Marrus, The Unwanted. European Refugees from the First World War through the Cold War, 
Philadelphia 2002 (1985), s. 27, 39. Dock är det viktigt att påpeka att lagstiftningen i USA och 
Storbritannien syftade till att begränsa och förhindra invandringen av judar från Östeuropa, se 
London 2001, s. 16 och Richard Breitman & Alan M. Kraut, American Refugee Policy and the 
European Jewry, 1933–1945, Bloomington & Indianapolis 1987, s. 7–8. I Schweiz var syftet med 
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Ingvar Svanberg och Mattias Tydén påpekar att ”det sena 1800-talet utgör en 
period då svensken kan sägas bli svensk, och den inflyttade utlänning” och att 
detta hängde samman med nationalismens uppkomst.10 Per Hammarström har 
formulerat detta som att ”nationsbygget ’behövde’ sina minoriteter, i egenskap 
av identitetsskapande och självbekräftande motbilder” och träffande kallat 
judarna för ”nationens styvbarn”.11 Även Sverker Oredsson har karakteriserat 
det svenska folkhemmet som nationellt och nationalistiskt.12 I denna natio-
nalistiska anda fanns det ”oönskade element” som den svenska staten ville 
kunna göra sig av med. Det gällde en heterogen samling av människor som inte 
kunde försörja sig eller som utövade ”kriminalitet”. Till denna skara räknades 
också några grupper av ”ras”-mässiga skäl, nämligen ”zigenarna” och 
gårdfarihandlarna, den senare gruppen till stor del synonym med östjudarna.13 
För dessa kategorier tillkom år 1914 en tillsynskungörelse som gav svenska 
myndigheter rätt att avvisa ”icke önskvärda” utlänningar direkt vid gränsen.14 

1917 återinfördes pass- och viseringstvånget som stadgade att alla utlänningar 
över 12 år måste medföra pass med inskriven visering, det vill säga rätt att 
vistas i Sverige, för att få resa in i landet.15 Drygt ett år senare, den 1 december 
1918, ersatte en ny kungörelse angående övervakning av utlänningar i riket de 
tidigare författningarna. Tomas Hammar skriver att kungörelsens 18:e paragraf 
möjliggjorde för Kungl. Maj:t att förändra och omorganisera utlännings-
kontrollen om det fanns ”särskilda omständigheter” som talade för det.16 Under 
mellankrigstiden togs viseringskravet bort för de flesta länder, utom de 
östeuropeiska. Lars M. Andersson har hävdat att det berodde på att det i dessa 
länder fanns en stor judisk befolkning som svenska myndigheter inte ville 
riskera att få in i Sverige.17 

                                                                                                                   
lagen att förhindra att landet ”överförfrämligades” (überfremdung), se Independent Commission of 
Experts Switzerland – Second World War, Switzerland, National Socialism and the Second World War. 
Final report, Zürich 2002, s. 71. Se även s. 111 där detta uttrycks som att myndigheterna borde 
”exercise reticence and ’not to allow in undesirable elements (Jews, politically extremists and 
those suspected of being spies’”. 
10 Svanberg & Tydén 1999, s. 17. 
11 Hammarström 2007, s. 25. 
12 Oredsson 2001, s. 225. 
13 Carlsson skriver att gårdfarihandeln hade gamla anor i Sverige och ursprungligen var en 
rättighet för allmogen i vissa härader i Sverige, men att den illegala gårdfarihandeln bedrivits av 
”kringresande judar” sedan 1700-talet, se Carlsson 2004, s. 128–130. Se även Hammarström som 
skriver att ”gårdfarihandeln tenderade att bli ’judisk’, även i de fall judar inte nödvändigtvis 
bedrev verksamheten”, Hammarström 2007, s. 93. 
14 Nelhans 1973, s. 25–29. Se också Hammar som kallar tillsynskungörelsen för en 
”utvisningslag” men samtidigt skriver att ”utvisningslagen införde inte generell invandrings- eller 
utlänningskontroll”, se Hammar 1964, s. 134, 140. 
15 Carlsson 2004, s. 90–91. 
16 Hammar 1964, s. 167. 
17 Lars M. Andersson, ”Judarna som problem. ’Judefrågan’ i svensk debatt från 1910- till 1940-
tal”, Tankar i ”judefrågan”. Nedslag i den svenska antisemitismens historia, Lars M. Andersson & Karin 
Kvist Geverts (red.), Uppsala 2008 (kommande).  
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I och med 1927 års utlänningslag reglerades för första gången i en 
sammanhållen lag utlänningars rätt att vistas i Sverige.18 Även i andra europeiska 
länder, och i USA, infördes de första lagarna som reglerade invandring under 
1900-talets första decennier.19 Den svenska lagen stadgade huvudsakligen om 
vilka som kunde avvisas eller förpassas medan det inte fanns några preciserade 
direktiv om vem som kunde beviljas tillstånd att uppehålla sig i landet. Däremot 
var det klart formulerat att det krävdes uppehållstillstånd av alla utlänningar 
som stannade längre tid än tre månader i Sverige. I de länder för vilka 
viseringsplikt fortfarande rådde krävdes uppehållsvisering.20 Tillstånden läm-
nades av Socialstyrelsen, medan viseringarna beviljades av Utrikesdeparte-
mentet och liksom i utvisningskungörelsen fanns en paragraf som möjliggjorde 
för Kungl. Maj:t att avvika från lagens bestämmelser vid krig, krigsfara eller 
särskilda omständigheter.21 När lagförslaget diskuterades i riksdagen fanns det 
de som hävdade att bestämmelserna om avvisning avskaffade asylrätten och 
gjorde det möjligt att avvisa politiska flyktingar, men dessa diskussioner satte 
inte några spår i lagen 1927 och heller inte 1932, då lagen förlängdes utan några 
större ändringar.22 

Hammar menar att syftet med lagen var att skydda den svenska arbetsmark-
naden men att ett annat viktigt skäl var att skydda den svenska ”rasen”, som 
ansågs ”sällsynt enhetlig och oblandad”.23 Han har också visat att Social-
styrelsen i sin argumentation förde fram idén om ”den rena svenska rasen” i 
november 1923, i samband med att de såg en risk för judisk invandring från 
Tyskland. Av samma skäl började Utrikesdepartementet att efterfråga tros-
bekännelse i sina viseringsformulär med syfte att få klarhet i hur många som var 
mosaiska trosbekännare, men att det var ”inopportunt att tillstå detta öppet”.24 

                                                 
18 Detta är den gängse beskrivningen i historisk forskning medan juristen Joachim Nelhans kallar 
1914 års tillsynsförordning för Sveriges första utlänningslag. Det tycks alltså finnas en viss 
diskrepans mellan historikers och juristers historieskrivning. Jag kommer i det följande att 
benämna 1927 års utlänningslag för Sveriges första utlänningslag eftersom det är först då som 
lagen uttryckligen kallas för ”utlänningslag”. För historikernas beskrivning se exempelvis 
Hammar 1964, s. 210 eller Lindberg 1973, s. 48. För juristernas beskrivning, se Nelhans 1973, 
s. 25. 
19 I Storbritannien infördes The Aliens Act 1905, i USA reglerades utlänningars vistelse i Immigrant 
Act från 1917 och i Schweiz reglerades vistelsen i Aufenhalt und Niederlassung der Ausländer från 
1931. Danmark kan ses som ett undantag eftersom lagstiftningen gick ända tillbaka till 
Fremmedloven från 1875. London 2001, s. 16; Breitman & Kraut 1987, s. 7–8, Independent 
Commission of Experts Switzerland 2002, s. 71; Lone Rünitz, Af hensyn til konsekvenserne. Danmark 
og flygtningespørgsmålet 1933–1940, Odense 2005, s. 22, 27; densamme, ”Denmark’s Response to the 
Nazi Expulsion Policy, 1938–39”, Holocaust Studies. A Journal of Culture and History, 2005:3, 
s. 53-54. 
20 Hammar 1964, s. 212. Han skriver också att i lagen stadgades det även om arbetstillstånd, men 
att detta redan hade varit i bruk sedan oktober 1926. 
21 Ibid., s. 215. 
22 Ibid., s. 217. Den som protesterade var Gustav Möller som under andra världskriget var 
socialminister och ansvarig för utlänningskontrollen i Sverige. 
23 Ibid., s. 365 (citatet), 382. 
24 Ibid., s. 177, 368. 
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Från 1932 började Socialstyrelsen märka judiska flyktingar med ett (m) för 
mosaisk trosbekännare i protokollen – först med blyerts och från och med 
1933 med maskinskrift.25 Denna märkning var inte unik för Sverige. I Schweiz 
märktes dokument tillhörande judar med en stämpel i form av Davidsstjärnan 
redan från 1919.26 

Svenskt deltagande i nordiska och internationella 
flyktingkonferenser 1938–1939 
Flyktingfrågan diskuterades vid ett flertal tillfällen under 1930-talet, såväl vid 
internationella som vid nordiska konferenser. Hans Uwe Petersen skriver att 
det nordiska samarbetet i flyktingfrågor utvecklades efter hand från ett 
sporadiskt informationsutbyte till regelrätta konferenser. Samarbetet tog fastare 
form då de danska och svenska myndigheterna enades om att de hade ett 
gemensamt problem: att begränsa ”flyktingproblemet”.27 

Vid det nordiska utrikesministermötet 1937 väcktes önskemålet om en 
gemensam konferens och då de nordiska länderna bjöds in till en internationell 
konferens om flyktingfrågan i franska Evian i juli 1938 växte önskemålet om en 
nordisk samordning i flyktingfrågorna. Därför bjöd Danmark in till en nordisk 
konferens med ämbetsmän och politiker från fyra av de nordiska länderna: 
Danmark, Finland, Sverige och Norge. Även representanter för de privata 
flyktinghjälpkommittéerna deltog.28 Det rådde enighet om att de judiska flyk-
tingarna inte kunde betraktas som politiska flyktingar enbart på grund av Nürn-
berglagarna. Petersen menar också att karakteriserande för diskussionerna var 
föreställningen att det bästa för de judiska flyktingarna var att de nordiska 
länderna inte ”medverkade” till den nazistiska politiken genom att ta emot alla 
judiska flyktingar. Han fortsätter: ”Drøftelserne af flygtningebegrebet afspej-
lede, at hverken Norge, Sverige eller Danmark var indstillet på at vise de jødiske 

                                                 
25 Riksarkivet (RA), Socialstyrelsens arkiv (SoS), Byrån för sociala ärenden i allmänhet (Bsa), B 
II:1, Främlingsstatistiken, 1935, s. 7–8. Byrån uppger också att de märker ut politiska flyktingar 
med ”p” och svenskfödda med ”s”. Jag har kollat detta i protokoll över uppehållstillstånd från 
åren 1932 och 1933 och där ser man att de skriver (m) först med blyerts och sedan med maskin-
skrift. Första noterade blyertsanteckningen finns i protokoll från den 1.10.1932 efter den tyska 
kvinnan Erna Davids namn, och den maskinskrivna anteckningen finns i protokoll från 
12.10.1933 efter den tyska mannen Ernst Dreyfuss namn. Se RA, SoS, Bsa, A I:1, 1.10.1932 
(Erna David) och A I:2, 12.10.1933 (Ernst Dreyfuss). 
26 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 71–72. 
27 Hans Uwe Petersen, ”Internordisk samarbejde i flygtningespørgsmålet 1938–1939”, Nordisk 
flyktingpolitik i världskrigens epok, Rune Johansson & Hans-Åke Persson, Lund 1989, s. 24. 
28 Från svensk sida deltog Magnus Hallenborg från Utrikesdepartementet, Kurt Bergström och 
Erik Drougge från Socialstyrelsens utlänningsbyrå och Evald Jansson från Arbetarrörelsens 
flyktinghjälp som representant för flyktinghjälporganisationerna, se Lindberg 1973, s. 89. 
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flygtninge imødekommenhed”.29 Lindberg konstaterar att det faktum att 
förhandlingarna sågs som inofficiella och icke bindande passade den svenska 
politiken väl. Han konstaterar också att förhandlingarna inte ledde till något 
konkret ifråga om en gemensam nordisk hållning.30 

I mars 1938 gick tyska trupper in i Österrike och annekterade landet vilket 
ledde till att en våg av judiska flyktingar sökte sig ut ur landet. På grund av detta 
tog den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt i slutet av mars initiativ 
till en internationell konferens där ”flyktingproblemet” skulle diskuteras. Kon-
ferensen ägde rum mellan den 6 och 15 juli 1938 i Evian i Frankrike nära den 
schweiziska gränsen och ett 30-tal länder deltog.31 Flera forskare har pekat på 
att vagheten i inbjudan och löftet om att inga stater förväntades ta emot fler 
flyktingar gjorde att förutsättningarna för samtalen inte var de bästa.32 En del 
forskare går så långt som att påstå att konferensen enbart var en undanmanöver 
av Roosevelt som gjordes av inrikespolitiska skäl.33 Lindberg menar att det som 
var utmärkande för konferensen var att samtliga deltagande länder hävdade att 
de beklagade de tyska flyktingarnas öde men att just deras land inte kunde ta 
emot fler flyktingar. Parallellt skärptes inresebestämmelserna i dessa länder. 
Resultatet av konferensen kan därför betecknas som ett fiasko.34 

De nordiska länderna möttes i maj 1939 för nya överläggningar i en expert-
konferens. Mötet föranleddes av en skrivelse från Socialstyrelsens men efter 
inbjudan från Utrikesdepartementet.35 En tydlig skillnad mot mötet i Fredens-
borg i Danmark året innan var att flyktinghjälpkommittéerna inte inbjöds till 
konferensen och diskussionerna präglades därför av öppenhet. Den danske 
representanten Paul B. Ryder menade att den danska flyktingpolitiken syftade 
till att förhindra att de judiska flyktingarna kom in i landet. Denna synpunkt 
skrev även den svenske representanten Gösta Engzell under på i ett brev några 
dagar senare till den svenske konsuln Torsten Bergendahl i Prag där han skrev 
att konferensen ”visserligen behandlat gemensamma linjer i flyktingpolitiken 
men snarast sett ur synpunkten av möjligheterna att utestänga immigranterna 

                                                 
29 Petersen 1989, s. 38–42, 45. Lindberg beskriver också förhandlingarna vid mötet i Danmark, se 
Lindberg 1973, s. 89–97. 
30 Lindberg 1973, s. 96. Jämför kapitel 5 och 9 där jag analyserar de svenska myndigheternas 
språkbruk vid dessa konferenser. 
31 Uppgiften om exakt hur många länder som deltog varierar mellan 31 och 33 länder. Från 
svensk sida deltog Gösta Engzell och Magnus Hallenborg från Utrikesdepartementet och Erik 
Drougge från Socialstyrelsens utlänningsbyrå. Lindberg 1972, s. 82; Petersen 1989, s. 47; Hans 
Kirchhoff, Et menneske uden pas er ikke noget menneske. Danmark i den internationale flygtningepolitik 
1933–1939, Odense 2005, s. 135. 
32 Lindberg 1973, s. 97; Kirchhoff 2005, s. 135. 
33 Kirchhoff 2005, s. 135; Tommie Sjöberg, The Powers and the Persecuted. The Refugee Problem and the 
Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR), 1938–1947, Lund 1991, s. 39–40, not 2 och 3. 
34 Se Lindberg 1973, s. 116. Liknande beskrivningar ges även i Kirchhoff som dessutom betonar 
hur viktig retoriken var under konferensen, se Kirchhoff 2005, s. 141–145; Petersen 1989, s. 47. 
35 Vid mötet deltog från svensk sida bland andra Gösta Engzell, Magnus Hallenborg och Lennart 
Nylander från Utrikesdepartementet och Kurt Bergström, Erik Drougge och Martin Perslow från 
Socialstyrelsens utlänningsbyrå. Lindberg 1973, s. 225; Petersen 1989, s. 55. 
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från våra länder”. Petersen skriver att de svenska myndigheterna undvek att ta 
upp vad konferensen huvudsakligen hade behandlat i pressmeddelandet från 
konferensen och att denna strategi var densamma som tillämpades vid det 
nordiska mötet i Danmark året innan.36 

Den svenska utlänningslagstiftningen under andra världskriget 
Inför 1937 års riksdag aktualiserades återigen en förlängning av utlänningslagen 
men vid den tidpunkten hade en ny situation uppstått i och med flykting-
strömmarna från Nazityskland. Flera motionärer i riksdagen yrkade på tillägg 
och ändringar, och i juni 1936 tillsattes en utredning vars förslag var färdigt i 
december samma år.37 Detta resulterade i en ny lag istället för en förlängning av 
den gamla. Trots det var 1937 års utlänningslag på många sätt en fortsättning på 
den första utlänningslagen från 1927. En skillnad var dock att syftet att skydda 
den ”svenska rasens renhet” inte längre fanns kvar, utan enbart skyddet av den 
svenska arbetsmarknaden. Lindberg karakteriserar 1937 års utlänningslag som 
”en kompromiss” på grund av de vitt skilda åsikterna om hur utlännings-
lagstiftningen borde se ut. För den generösa linjen talade exempelvis social-
demokraterna och liberalerna som menade att Sverige hade ett humanitärt 
ansvar gentemot flyktingarna, medan den restriktiva linjens förespråkare, som 
främst återfanns på högerkanten, menade att skyddet av den svenska arbets-
marknaden och ”rasen” fortfarande var av betydelse.38 Lindberg skriver att 
frågan om ”ras” också återfanns i föreställningen att ”om för många judiska 
flyktingar tilläts komma in, kunde man befara att en antisemitisk stämning 
uppstod i landet”.39 

1937 års utlänningslag kom alltså att gälla under hela kriget, och till de 
viktigaste följderna av den hör centraliseringen av utlänningsärendena till en ny 
byrå inom Socialstyrelsen, utlänningsbyrån.40 Viseringsfrågorna skulle dock 
även fortsättningsvis skötas av Utrikesdepartementet.41 En annan mycket viktig 
del var den 54:e paragrafen som innebar att regeringen gavs stor handlingsfrihet 
att agera vid händelse av krig eller krigsfara.42 

Utlänningslagen stadgade vidare att Socialstyrelsen måste inhämta den ny-
inrättade Utlänningsnämndens yttrande vid beslut om avvisning, förpassning 
eller utvisning. Precis som tidigare måste utlänningar som anlände till Sverige 
                                                 
36 Lindberg 1973, s. 227–233; Petersen 1989, s. 55–60. 
37 Se Lindberg 1973, s. 50, 57 och Utredning angående revision om utlännings rätt att här i riket vistas och 
därmed sammanhängande spörsmål, Justitiedepartementet, SOU 1936:53, s. 5–6. 
38 Lindberg 1973, s. 71–72. 
39 Ibid., s. 72. 
40 Svensk författningssamling (SFS), 1937, nr. 344, Lag om utlännings rätt att här i riket vistas, 11 juni 
1937. Hädanefter anges enbart SFS, år och nummer. Se även SOU 1936:53 s. 27, 32. 
41 I kapitel 3 ges en utförligare redogörelse för flyktingpolitikens aktörer i Sverige.  
42 SFS, 1937:344. 
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vara försedda med pass, och den som stannade längre än tre månader måste 
ansöka om uppehållstillstånd. För de länder mot vilka Sverige hade viserings-
plikt krävdes visum för att få resa in i landet och uppehållsvisering om 
personen stannade längre än tre månader. 

Precis som i 1927 års utlänningslag reglerade även denna lag i huvudsak inte 
vem som fick komma in i Sverige, utan vilka som fick avvisas.43 I korthet kan 
sägas att också här pekades ”zigenare” ut som den enda grupp som kunde 
avvisas enbart på grund av sin ”ras”. I övrigt kunde ”kriminella” avvisas liksom 
den som var viseringspliktig men saknade visum, samt den som tidigare avvisats 
och inte erhållit rätt att återvända. Liksom tidigare hade utlänningar rätt att resa 
in i Sverige och vistas fritt i landet i tre månader. Den som ville uppehålla sig 
längre tid än tre månader, eller ville arbeta, behövde ansöka om uppehålls-
tillstånd respektive arbetstillstånd.44 Undantag från denna regel gällde för de 
utlänningar som kom från land mot vilket Sverige hade visumtvång. Som 
tidigare nämnts gällde detta i huvudsak östeuropeiska länder, medan i stort sett 
samtliga västeuropeiska länder var befriade från visumkrav.45 

Vid krigsutbrottet, den 1 september 1939, infördes visumtvång mot samtliga 
länder utom, till en början, de nordiska. Under 1940 blev också dessa länder 
viseringspliktiga och uppehållstillståndet hade därmed tjänat ut sin funktion, 
eftersom samtliga utlänningar tvingades ansöka om inrese- och uppehålls-
visering.46 Utöver ovan nämnda lagrum så reglerades frågan om politiska flyk-
tingar indirekt i paragraferna som gällde avvisning, förpassning och utvisning. I 
dessa stod det att den som flytt ”av politiska orsaker” inte fick avvisas, för-
passas eller utvisas till det land varifrån utlänningen kom eller annat land som 
eventuellt skulle kunna tänkas återsända utlänningen till hemlandet.47 I förarbe-
tena till lagen framgick det att det var fråga om personer som kunde straffas för 
politiska brott och där specificerades också olika kategorier av flyktingar. Den 
första kategorin, politiska flyktingar i betydelsen flyktingar som riskerade att 
straffas för ett politiskt brott, ansågs oproblematisk. De utlänningssakkunniga 

                                                 
43 Se SFS, 1937:344, kapitel 4, § 19. 
44 Detta reglerades i SFS, 1937:344, kap. 2, § 7 respektive kap. 3, § 13. 
45 De länder som var viseringsbefriade omnämns i Utlänningskungörelsen, kap. 2, § 12: 
”Amerikas förenta stater, Belgien, Brittiska riket, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italien, 
Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, 
Tjeckoslovakien, Tyskland eller Österrike”. SFS, 1937:912, Kungl. Maj:ts kungörelse med 
föreskrifter i anledning av utlänningslagen, 3.12.1937, Kapitel 2, § 12. 
46 Norrmän och danskar blev viseringspliktiga i anslutning till ockupationen av dessa länder, i 
april 1940, medan finska medborgare blev viseringspliktiga i juni 1940. Se SFS, 1940:202, Kungl, 
Maj:ts kungörelse angående ändring av 2 och 3 §§ kungörelsen den 1 september 1939 (nr 599) 
med vissa särskilda föreskrifter om tillsyn över utlänningar, 12 april 1940; SFS, 1940:367, Kungl, 
Maj:ts kungörelse angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ kungörelsen den 1 september 1939 (nr 
599) med vissa särskilda föreskrifter om tillsyn över utlänningar, 24 maj 1940; SFS, 1940:601, 
Kungl. Maj:ts kungörelse angående upphävande av kungörelsen den 6 februari 1940 (nr 59) med 
vissa föreskrifter angående finska medborgares inresa och vistelse i riket, 21 juni 1940. 
47 SFS 1937:344, Lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag), 17.6.1937, om 
avvisning: kap. 4, § 24; om förpassning: kap. 5, § 30; om utvisning: kap. 6, § 36. 
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resonerade därefter om andra kategorier och huruvida de kunde inrymmas i 
definitionen eller inte: 

Som politiska flyktingar enligt hävdvunnen terminologi lära icke de kunna anses, 
vilka i sitt hemland ej begått något brott men som på grund av sin politiska 
åskådning eller andra politiska skäl riskera att bliva intagna i koncentrationsläger 
eller att drabbas av andra liknande åtgärder (kategori II). Än mindre kunna de, 
som lämnat sitt hemland därför att de på grund av sin ras eller eljest inskränkts i 
sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad, betraktas såsom politiska 
flyktingar (kategori III). Man rör sig alltså här med helt nya flyktingbegrepp.48 

De sakkunniga tillade att man ”icke kan förskansa sig bakom den vedertagna 
definitionen av begreppet politisk flykting” utan att humanitära hänsyn också 
måste vägas in. De fortsatte sitt resonemang med att ”många skäl synes tala 
för” att också räkna in kategori II, vilket i så fall skulle innebära en vidgning av 
begreppet. Men de skrev också att de var ”av den uppfattningen, att någon 
absolut, en gång för alla given definition av begreppet politisk flykting ej kan 
upprätthållas. Dess innebörd måste i viss mån växla med hänsyn till skiftande 
tidslägen, olika länders rättsåskådningar och internationella förhållanden”.49 

I ovan nämnda texter nämndes judiska flyktingar mer eller mindre explicit. 
Formuleringarna innebar att de kunde avvisas, förpassas eller utvisas så länge 
som de inte inrymdes i definitionen av politisk flykting, men däremot sades 
inget om huruvida de kunde beviljas uppehållstillstånd eller -visering. I två 
senare kungörelser, och en senare administrativ författning, nämns judiska flyk-
tingar mer uttalat. Det gäller den så kallade septemberkungörelsen och det 
hemliga cirkuläret till passkontrollerna, bägge ifrån 1938, samt kungörelsen om 
utlänningsräkningen ifrån 1939. 

Septemberkungörelsen har kallats så i tidigare forskning eftersom den tillkom 
den 9 september 1938.50 I kungörelsen stadgas att riksdagen, med stöd i en av 
de så kallade ”gummiparagraferna”51, § 54 i utlänningslagen, förordnar att 
”[u]tlänning, som ankommer till riket utan att innehava inrese- eller uppehålls-
visering eller uppehålls- eller arbetstillstånd, må avvisas […] jämväl där skälig 
anledning finnes antaga, att han lämnat sitt hemland för att icke återvända 

                                                 
48 SOU 1936:53, s. 56. 
49 Ibid. s. 56–57. 
50 Kungörelsen den 9 september 1938 ska inte blandas samman med den så kallade september-
kungörelsen från 1926 som bland annat innebar att det krävdes ett särskilt arbetstillstånd för att 
arbeta i Sverige även för medborgare från de länder där viseringsfrihet rådde. Kravet på arbets-
tillstånd var ett sätt att bibehålla viseringsfriheten mot Tyskland men samtidigt hindra och 
motverka den ökade invandring som befarades kunna uppstå. Nelhans 1973, s. 31. 
51 Gummiparagraf är Janne Flygheds ord för de fullmaktslagar som stiftades under andra 
världskriget, se Flyghed 1992. 
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dit”.52 I kungörelsen nämndes alltså inte uttryckligen judiska flyktingar, men att 
det var så myndigheterna tolkade lagen visar jag i kapitel 4. 

Den 27 oktober 1938 skickade Socialstyrelsens utlänningsbyrå ett hemligt 
cirkulär till samtliga passkontroller, och under punkt tre skrev byrån följande: 

I betraktande av rådande förhållanden måste skälig anledning för närvarande 
anses föreligga till det antagande, att innehavaren av såsom österrikiska 
betecknade pass ävensom innehavare av sådana tyska hemlandspass, vilka enligt i 
Tyskland utfärdade bestämmelser (”Verordnung über Reisepässe von Juden” av 
den 5 oktober 1938) äro märkta förmedelst anbringandet av bokstaven J å passets 
första sida, äro emigranter. Innehavare av pass av något av de båda nu angivna 
slagen bör därför avvisas med mindre han innehar uppehållstillstånd eller 
gränsrekommendation.53 

I kungörelsen nämndes uttryckligen judar men intressant nog bara återgivet 
från den tyska förordningen. På svenska användes istället omskrivningar som 
”innehavare av tyska och österrikiska pass” och ”emigrant”. Hur cirkuläret 
tolkades och vilka konsekvenser det fick diskuterar jag i kapitel 4–6. 

Den sista lagtexten där judar nämndes uttryckligen var kungörelsen om 
utlänningsräkningen.54 Utlänningsräkningen var förvisso inte en lagtext som 
berörde flyktingpolitiken på ett direkt plan, men den tillkom som ett svar på 
den starka opinion som fanns i Sverige gentemot en påstådd ”invasion av 
judiska flyktingar”. I februari 1939 genomfördes en nationell utlänningsräkning. 
Att räkna antalet utlänningar i Sverige var i sig inte kontroversiellt och det 
gjordes till viss del redan i de allmänna folkräkningar som genomfördes vart 
tionde år. Det anmärkningsvärda i kungörelsen var att räkningen inte bara 
skulle efterfråga namn, nationalitet och trosbekännelse utan också ”huruvida 
hans föräldrar eller endera av dem äro judar”.55 I formuläret ställdes frågan som 
”Fadern jude? (ja eller nej)” och ”Modern jude? (ja eller nej)” med en anvisning 
som löd: ”Vid frågans besvarande tages hänsyn till föräldrarnas härstamning, 
oavsett om de äro mosaiska trosbekännare”.56 Hur utlänningsräkningen tillkom, 
tolkades och vilka konsekvenser den fick för praxis diskuteras i kapitel 4. Här 
nöjer jag mig med att konstatera att definitionen av ”jude” gjordes på en 
”rasmässig” grund och inte, som tidigare, på grundval av utlänningens religions-
tillhörighet. 

                                                 
52 SFS, 1938:555, Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa föreskrifter om avvisning av utlänning, 
9.9.1938. 
53 RA, Ub, E V:3, K. Socialstyrelsen till samtliga passkontroller, Hemligt cirkulär, 27.10.1938. 
54 SFS, 1939:4, Kungl. Maj:ts kungörelse om särskild anmälan rörande utlänning, 4.1.1939 (kom 
från trycket 10.1.1939). 
55 Ibid. 
56 RA, Utrikesdepartementets arkiv (UD), 1920 års dossiersystem, P:1326, Formulär A. Särskild 
utlänningsanmälan den 10–18 februari 1939, K. Socialstyrelsen, Utlänningsbyrån, odaterad. 



 
 

57 

Tillstånd och viseringar 
Hittills har jag talat mer övergripande om utlänningslagens framväxt över tid, 
men det är också viktigt att reda ut skillnaden mellan olika tillstånd och när 
flyktingen eller utlänningen behövde ha det ena respektive det andra. Lindberg 
skriver att ”belysande för mångfalden av likartade förfaranden är, att i de 
tryckta ansökningsformulär till Socialstyrelsen som utlänningarna skulle fylla i 
angavs fyra alternativ: uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsvisering eller 
arbetsvisering”.57 Hans karakterisering visar att detta inte ens var helt klart i 
samtiden. 

Jag har tidigare nämnt att utlänningar enligt lagen var tvungna att ha 
uppehållstillstånd om de stannade i Sverige längre än tre månader och 
arbetstillstånd om de ville arbeta samt att dessa tillstånd beviljades av 
utlänningsbyrån. Jag nämnde också att fram till krigsutbrottet kunde de flesta 
européer, som inte kom från Östeuropa, resa in i Sverige utan inresevisering. 
Efter krigsutbrottet infördes däremot viseringstvång för alla utom de nordiska 
medborgarna. 

Utlänningskungörelsen skilde på inrese-, genomrese- och uppehållsvisering. 
De bägge förstnämnda gavs till utlänningar som stannade en kort tid eller reste 
igenom Sverige och beviljades av Utrikesdepartementet, medan uppehålls-
viseringen gällde för fortsatt uppehälle i Sverige och gavs av utlänningsbyrån.58 
Dock var utlänningsbyrån remissinstans till Utrikesdepartementet för de ären-
den som gällde inrese- och genomreseviseringar.59 

Utöver dessa olika former av tillstånd kunde nödfallsvisering utfärdas av pass-
kontrollörer, landsfiskaler i gränslän eller polismyndigheter till utlänningar som 
på grund av ”brådstörtad avresa” inte hunnit ansöka om visering före avresan, 
men som skulle ha beviljats visering om de hade gjort det.60 Enligt Sandler-
kommissionen beviljades nödfallsvisering exempelvis till norska flyktingar 
under 1942 och till de danska judarna i oktober 1943.61 Jag har inte gjort någon 
närmare undersökning men det tycks som att nödfallsvisering i huvudsak inte 
beviljades till judar mellan 1933–1942. En annan viktig form av inresetillstånd 
var gränsrekommendationen som var i bruk från hösten 1938 och fram till 
krigsutbrottet när viseringstvång infördes. Gränsrekommendation utfärdades av 
beskickningarna i Europa till de tyskar och österrikare som kunde förväntas 
återvända till sina hemländer och var ett sätt för svenska myndigheter att välja 
bort ”oönskade” flyktingar vid den svenska gränsen och utgjorde enligt 

                                                 
57 Lindberg 1973, s. 313. 
58 Lindberg 1973, s. 306. 
59 I vilken mån Utrikesdepartementet följde utlänningsbyråns rekommendationer eller inte är inte 
klarlagt i tidigare forskning, men jag återkommer till frågan i en undersökning i kapitel 6. 
60 Lindberg 1973, s. 306. 
61 SOU 1946:36, s. 56. 
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Lindberg ”i realiteten ett första steg mot särskilt viseringstvång mot judiska 
utvandrare från Tyskland”.62 

Avvisning, förpassning och utvisning 
Enligt 1914 års utvisningskungörelse fanns det två former för hur staten kunde 
bli av med en ”icke önskvärd” utlänning – avvisning eller utvisning. Båda dessa 
former bibehölls i princip oförändrade i 1927 och 1937 års utlänningslagar och 
dessutom infördes förpassning.63 Men vad var det för skillnad mellan de olika 
formerna? 

Avvisning innebar att en person som försökte resa in i Sverige stoppades vid 
gränsen och tvingades återvända till det land han eller hon kom ifrån. En 
person kunde bland annat avvisas om han eller hon inte hade den legitimation 
(pass, resekort och visering) som krävdes enligt utlänningslagen, om han eller 
hon tidigare hade utvisats och återvände utan tillstånd eller om utlänningen 
kategoriserades som ”mindervärdiga ansedda element”.64 Det var polis-
myndigheten som hade befogenhet att avvisa utlänningar såvida personen inte 
hävdade att han eller hon var politisk flykting. Enligt 1937 års utlänningslag fick 
en politisk flykting inte avvisas utan att ärendet hade anmälts till Socialstyrelsen, 
som i sin tur var tvungen att inhämta Utlänningsnämndens yttrande innan 
beslut om avvisning kunde meddelas. Nämndens yttrande kunde dock förbigås 
om ärendet ansågs vara brådskande. Kravet på Socialstyrelsen att inhämta 
nämndens yttrande upphörde i och med krigsutbrottet och Lindberg skriver att 
nämnden därför aldrig kom att få den betydelse som lagstiftaren hade tänkt.65 

Förpassning var en enklare form av utvisning, och den som saknade den legi-
timationshandling som lagen krävde eller hade stannat kvar i landet längre tid 
än han eller hon hade tillstånd att göra kunde förpassas. Beslutet togs, enligt 
1937 års utlänningslag, av Socialstyrelsens utlänningsbyrå och kunde ”förbindas 
med förbud att utan tillstånd återvända hit”.66 I likhet med bestämmelserna om 
avvisning måste styrelsen inhämta Utlänningsnämndens yttrande om inte 
brådskande skäl kunde anföras, och precis som vid avvisning så kunde den som 
åberopade att han eller hon var politisk flykting inte förpassas.67 

Utvisning kunde ske av person som redan befann sig i Sverige, men till 
skillnad från beslut om förpassning eller avvisning krävdes en noggrann 
undersökning. Beslut om utvisning meddelades av länsstyrelsen eller av Kungl. 
Maj:t.68 Sandlerkommissionen konstaterade i sin rapport att de endast kände till 
två fall ”då utvisning under kriget verkställts till Tyskland eller tyskockuperat 

                                                 
62 Ibid., s. 138 (citatet), 306–307. 
63 SOU 1946:36, s. 335–336. 
64 Ibid., s. 336. 
65 Lindberg 1973, s. 291, 303. 
66 SOU 1946:36, s. 347. 
67 Lindberg 1973, s. 304. 
68 Ibid., s. 304. 
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område”, och menar att det därför vore rimligt att dra slutsatsen att utvisnings-
institutet inte användes särskilt frekvent under andra världskriget.69 

I samtliga tre fall, utvisning, förpassning och avvisning, fanns det ett särskilt 
skydd för politiska flyktingar och när det gällde utvisning var det möjligt att 
överklaga ett beslut.70 Beslut om förpassning eller avvisning kunde överklagas 
om Utlänningsnämndens yttrande inte hade inhämtats eller om nämnden, eller 
någon av dess ledamöter, hade avvikande mening. 71 Även om dessa tre former 
inte är i fokus för avhandlingens frågor är nödvändigt att känna till dessa som 
bakgrund för framställningen i övrigt. Att stoppa judiska flyktingar vid gränsen 
genom direktavvisning blev, vilket kommer att framgå, ett centralt vapen i 
kontrollen över invandringen till Sverige. 

Delsammanfattning: Ingen detaljstyrning i lagen 
Kapitlet har visat att flyktingfrågor diskuterades vid nordiska och internationella 
konferenser under 1930-talet. De nordiska länderna var eniga om att de judiska 
flyktingarna inte skulle definieras som politiska flyktingar och att det utgjorde 
ett ”problem”. Även om de nordiska länderna aldrig enades om att föra en 
gemensam politik fanns det flera likheter, exempelvis att syftet med politiken 
var att hålla judiska flyktingar ute ur landet. Denna strategi förmedlades dock 
inte utåt, utan myndigheterna undvek att precisera vad som diskuterats. 

En viktig generell iakttagelse är att lagstiftningen i första hand reglerade 
”utlänningars” vistelse i Sverige och mera sällan handlade specifikt om 
”flyktingar”. En annan slutsats är att av alla de författningstexter som stiftades 
under perioden handlade bara två uttryckligen om judar – det hemliga cirkuläret 
från oktober 1938 och kungörelsen om utlänningsräkningen från februari 1939. 

Genomgången av lagstiftningen visar att lagen inte detaljreglerade flykting-
politiken och det gör det nödvändigt att undersöka den administrativa nivån för 
att kunna säga något om den förda politiken. Sett ur lagens perspektiv visar 
genomgången också att flyktingpolitiken under 1930- och 1940-talen kan karak-
teriseras som en arbetsmarknadsfråga. Förvisso fanns motiv om att skydda 
”den svenska rasens renhet” i 1927 års utlänningslagstiftning men sådana 
argument hade rensats bort ur lagen från 1937. Men betydde det även att ”ras”-
föreställningarna inte längre förekom i myndigheternas skrivelser? Jag kommer 
att återvända till den frågan i kapitel 9. 

Både Lindberg och Levine beskriver flyktingpolitiken under andra 
världskriget som ad hoc-artad, medan Byström har pekat på Möllers uttalande att 
det var först efter krigsslutet som det gick att tala om en mer regelrätt 
                                                 
69 SOU 1946:36, s. 376. Jag har inte undersökt om kommissionens slutsats är riktig, men det vore 
onekligen en intressant forskningsuppgift för framtiden. 
70 Lindberg 1973, s. 304. 
71 Ibid., s. 315. 
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flyktingpolitik. Byström karakteriserar det ”som att det fanns flyktingfrågor som 
uppkom under vissa tillfällen och kontexter men att det saknades en uppfatt-
ning om att detta utgjorde ett eget politikområde”.72 

Slutsatsen att lagstiftningen inte detaljreglerade flyktingpolitiken utan att poli-
tiken istället bestämdes i viseringsärendena visar att det är nödvändigt att 
undersöka följande frågor: Fanns det riktlinjer på den administrativa nivån och 
hur var dessa i så fall utformade? Vad sades i dessa riktlinjer om judiska flyk-
tingar? Vilka möjligheter hade judiska flyktingar att beviljas tillstånd eller 
visering i jämförelse med andra utlänningar? Hur definierade myndigheterna 
vem som skulle inbegripas i definitionen av ”politisk flykting” och förändrades 
definitionen över tid? Kunde judiska flyktingar kategoriseras som politiska 
flyktingar och vad krävdes i så fall? Hur beskrev myndigheterna syftet med 
septemberkungörelsen och det hemliga cirkuläret? Sågs dessa som en del av 
flyktingpolitiken och hur karakteriseras dess effekter? 

För att kunna besvara dessa frågor krävs kvantitativa och kvalitativa under-
sökningar av den administrativa nivån, av flyktingpolitikens utfall och av 
dokument där myndigheterna diskuterar syftet med den förda politiken. Men 
innan det är dags att gå vidare till den administrativa nivån och utformandet av 
riktlinjer behövs en presentation av de myndigheter som ansvarade för besluts-
fattandet under andra världskriget. 

                                                 
72 Lindberg 1973, s. 289; Levine 1998, s. 80; Byström 2006, s. 243. 



   

KAPITEL 3.  
Flyktingpolitikens aktörer i Sverige 

Syftet med kapitlet är att bringa reda i den snårskog av aktörer som verkade på 
den flyktingpolitiska arenan under andra världskriget samt att reda ut vilken 
myndighet som fattade besluten vid olika tidpunkter. Detta är avgörande 
eftersom den myndighet som fattade besluten också i realiteten skapade den 
praktiska utformningen av flyktingpolitiken. Därför blir det viktigt att reda ut 
relationerna mellan de ansvariga myndigheterna. Trots att ett av syftena med 
1937 års utlänningslag var att centralisera utlänningsärendena har den svenska 
flyktingorganisationen under andra världskriget beskrivits som splittrad.1 Lagen 
innebar att från och med den 1 januari 1938 fick den nybildade utlänningsbyrån 
på Socialstyrelsen tillsammans med Utrikesdepartementet huvudansvaret för 
utlänningskontrollen. Utrikesdepartementet hade ansvar för den yttre 
kontrollen och beviljade via sina beskickningar runtom i Europa viseringar till 
utlänningar ifrån viseringspliktiga länder. Utlänningsbyrån hade det huvud-
sakliga ansvaret för den inre kontrollen, genom beviljandet av uppehålls- och 
arbetstillstånd, respektive fattade beslut i ärenden om avvisning och förpass-
ning. Byrån fungerade även som remissinstans till departementet i viserings-
frågor, ansvarade för förlängning av uppehållsviseringar, utfärdade främlings-
pass och identitetscertifikat samt gav direktiv till passkontrollerna.2 

Inom Utrikesdepartementet sköttes flyktingpolitiken av rättsavdelningen och 
den underställda expeditionen för utländska passärenden. Utöver utlännings-
byrån och departementet fanns den nyinrättade Utlänningsnämnden. Den 
bestod av tre ledamöter och en sekreterare – en tjänsteman vid Socialstyrelsen. 
Nämnden skulle yttra sig i beslut om avvisning och förpassning men i 
synnerligen brådskande fall kunde utlänningsbyrån dock anmäla ärendet till 
nämnden i efterhand.3 

Krigsutbrottet i september 1939 förändrade denna ordning av tre skäl. För 
det första infördes, som tidigare nämnts, viseringsplikt gentemot alla länder. 
Detta ledde till att uppehållstillstånden förlorade i betydelse och departementets 
makt över inresepolitiken ökade. För det andra fick utlänningsbyrån rätt att 
meddela beslut om avvisning utan att inhämta Utlänningsnämndens beslut, och 
därmed förlorades, som jag tidigare diskuterat, den tänkta betydelsen med 

                                                 
1 Lindberg 1973, s. 302. 
2 SOU 1946:36, s. 18–19. 
3 Lindberg 1973, s. 315. 
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nämnden.4 För det tredje blev det mycket svårare för flyktingarna att resa vidare 
till de land som var deras slutdestination. Problemen med den splittrade 
flyktingadministrationen blev allt tydligare under kriget och som ett försök till 
en lösning inrättades Statens utlänningskommission den 1 juli 1944. Utlännings-
kommissionen övertog Utrikesdepartementets och utlänningsbyråns samtliga 
arbetsuppgifter och byrån lades därmed ner.5 

Av ovanstående beskrivning blir det klart att beslutet om vem som skulle få 
tillåtelse att stanna i Sverige fattades av både Socialstyrelsens utlänningsbyrå och 
av Utrikesdepartementet. Vill man förstå den svenska flyktingpolitiken går det 
alltså inte att göra som i tidigare forskning, och fokusera enbart på den ena 
aktören, utan det krävs en studie där de bägge myndigheternas beslutsfattande 
undersöks under åren 1938–1944. Tidigare forskning har dessutom 
huvudsakligen studerat Utrikesdepartementet medan utlänningsbyrån är brist-
fälligt undersökt. 

Utlänningsbyrån och Socialstyrelsen lydde under Socialdepartementet men 
fick också vissa instruktioner från Justitiedepartementet. Den viktigaste parten 
var dock Utrikesdepartementet, som i sin funktion av både departement och 
myndighet hade en delvis dubbel roll gentemot utlänningsbyrån. Huvudsakligen 
verkar utlänningsbyrån ha arbetat sida vid sida med Utrikesdepartementet, som 
då uppträdde som myndighet. Under utlänningsbyrån lydde passkontrollerna 
och länsstyrelserna och i viss mån gav byrån även instruktioner till beskick-
ningarna. Byrån anlitade även flyktinghjälporganisationerna som remiss-
instanser, exempelvis när det gällde att avgöra vem som var politisk flykting.6 

Utrikesdepartementet 

Tjänstemännen på Utrikesdepartementet 
Levine har hävdat att Utrikesdepartementet genomgick stora organisatoriska 
förändringar under 1920- och 1930-talen, och att dessa fick betydelse för 
agerandet när Förintelsen implementerades i Norge och de norska judarna 
deporterades 1942. En av dessa förändringar som hade stor betydelse var att 
personalen rekryterades från universiteten och inte enbart, som tidigare, från 
aristokratin vilket ledde till en ökad professionalisering.7 Statsvetenskaplig 
forskning hävdar att utbildning är en bakgrundsfaktor som får genomslag för 
en persons föreställningar och därför har jag undersökt hur utbildningsnivån 

                                                 
4 Lindberg 1973, s. 314–315. 
5 SOU 1946:36, s. 20. 
6 Lindberg 1973, s. 42. 
7 Levine 1998, s. 75–77. 
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såg ut på departementet.8 Genomgången visar att av de personer som arbetade 
med utlänningsfrågor på departementet hade de flesta högre utbildning. Det var 
vanligast med en kandidatexamen i juridik, några hade även examen i filosofi, 
medan någon enstaka hade ännu högre utbildning.9 

En annan förändring var att all onödig byråkrati togs bort så att hand-
läggningen förenklades och skedde muntligen snarare än, som tidigare, skrift-
ligen. Även användningen av telefon ökade markant under perioden, och dåva-
rande kabinettssekreteraren, Erik Boheman, hävdade att detta hängde samman 
med den nya generationen handläggares annorlunda bakgrund och attityd, 
vilket i sin tur präglade arbetet på departementet.10 

Jag har tidigare nämnt att flyktingpolitiken sköttes av rättsavdelningen och 
dess underavdelning expeditionen för utländska passärenden. Före 1933 
förestods avdelningen av en attaché eller andresekreterare som ensam handlade 
samtliga ärenden. Föreståndaren var samtidigt utrikesministerns privat-
sekreterare. Från 1933 var föreståndaren istället förstesekreterare och inte 
längre ministerns sekreterare. I och med att den nya lagen trädde i kraft den 1 
januari 1938 flyttades ansvaret för förlängningar och för främlingspass till 
Socialstyrelsen. Föreståndaren för expeditionen hade även fortsättningsvis 
ansvaret för handläggningen av viseringsärendena och var underställd rätts-
avdelningens chef.11 

Hans Kirchhoff påpekar att utlänningslagen gav regeringen och myndig-
heterna ett stort handlingsutrymme som också utnyttjades av myndigheterna, 
dels eftersom utrikesminister Christian Günther sällan lade sig i departementets 
arbete, dels eftersom flyktingfrågan i stort sett aldrig diskuterades på regerings-
nivå. Kirchhoff skriver vidare att Gösta Engzell drev rättsavdelningen ”som sin 
butik” med en starkt decentraliserad arbetsgång vilken innebar att avdelnings-
cheferna fick stor beslutanderätt.12 

Engzell var chef för Utrikesdepartementets rättsavdelning under hela under-
sökningsperioden och föreståndare för expeditionen för utländska passärenden 
var Lennart Nylander (hösten 1938–juni 1940), Stig Unger (juli 1940–oktober 
1940) och Svante Hellstedt (oktober 1940–1944).13 Föreståndaren hade i 

                                                 
8 Se Lennart Lundqvist & Krister Ståhlberg, ”Forskning om offentligt anställda – frågeställningar 
och distinktioner”, Byråkrater i Norden, Lennart Lundqvist & Krister Ståhlberg (red.), Åbo 1983, 
s. 24. Fokus i denna bok ligger förvisso på den efterkrigstida byråkratin, men jag menar att 
slutsatserna troligen är giltiga också under min undersökningsperiod. 
9 Se tabell 2 i tabellbilaga. 
10 Levine 1998, s. 75–77. 
11 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:1, P.M. ang. den utländska 
passavdelningens ställning, 31.1.1938, signerad AH. 
12 Hans Kirchhoff, ”Oktober 1943 set ’från hinsidan’. Det svenske utrikesdepartement og 
jødeforfølgelserne i Danmark. En studie i humanitær hælp og realpolitik”, [Dansk] Historisk 
Tidskrift, 1997:1, s. 92–93. 
13 Lindberg 1973, s. 314. Uppgifterna för hur länge Hellstedt var föreståndare är osäkra. 
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uppgift att handlägga inreseviseringsärenden för utlänningar och hade, enligt 
lag, egen beslutanderätt i dessa frågor.14 

Socialstyrelsens utlänningsbyrå 
Socialstyrelsen bildades 1912 i syfte att förbättra handläggningen av de sociala 
frågorna. Till en början ansvarade Socialstyrelsen, och dess fyra underliggande 
byråavdelningar, för arbetarfrågor, arbetarskydd, socialförsäkringar och övriga 
sociala frågor. Men arbetsuppgifterna växte och 1920 utvidgades styrelsen med 
två nya byråer, för att 1934 omorganiseras igen. 1938 skedde så ytterligare en 
omorganisation, vilken på ett radikalt sätt förändrade styrelsens arbetsuppgifter. 
Arbetsskydds- och sjukkasseärendena flyttades från styrelsen, medan 
fattigvårdsärendena flyttades till styrelsen. Som tidigare nämnts innebar den nya 
utlänningslagen från 1937 att utlänningsärendena centraliserades till 
Socialstyrelsen som därför bildade utlänningsbyrån.15 

Men redan innan utlänningsbyråns bildande hade Socialstyrelsen hand om 
utlänningsärenden. 1920 fick styrelsen ta över uppgiften att yttra sig över 
inrese- och uppehållstillstånden från dåvarande Polisbyrån, som tidigare hade 
varit remissinstans till Utrikesdepartementet i dessa frågor.16 I oktober 1926 
hävdes viseringstvånget och den yttre utlänningskontrollen ersattes av en inre, 
där alla utlänningar som sökte anställning i Sverige behövde ansöka om tillstånd 
ifrån Socialstyrelsen. I utlänningslagen från 1927 skärptes den inre kontrollen i 
och med att kravet på uppehållstillstånd tillkom. Dessa tillstånd sköttes fram till 
1938 av Socialstyrelsens byrå för sociala ärenden i allmänhet.17 

Utlänningsbyrån övertog alltså arbetsuppgifter från sociala byrån i allmänhet, 
Statens polisbyrå och från departementet. Byrån fungerade som den centrala 
utlänningsmyndigheten genom sin beslutsrätt över uppehålls- och arbetstillstån-
den, men krigsutbrottet förändrade, som tidigare nämnts, denna ordning. 
Utrikesdepartementet hade redan beslutsrätt över viseringspliktiga utlänningar 
men fick nu även huvudansvaret för inresepolitiken, medan utlänningsbyrån 
fungerade som remissinstans och beredde remitterade ansökningar, nya såväl 

                                                 
14 RA, PUK, F 3:2, Förhör den 28 mars 1945 inför Parlamentariska undersökningskommissionen 
med legationsrådet Hellstedt om de tyska myndigheternas förfrågningar hos Socialstyrelsen 
angående utlänningar, förhörsledare: G. von Sydow, s. 1–2. 
15 Utlänningsbyrån blev den sjätte byrån inom Socialstyrelsen. Odd Engström, Stig Lundström & 
Kristin Ritter, Socialstyrelsen. Ett ämbetsverk, Lund 1970, s. 43–45. 
16 Polisbyrån var placerad under generalstaben 1914–1918 och därefter under polismästaren i 
Stockholm. 1923 förändrades Polisbyråns uppgifter från övervakning av spioner till allmän 
övervakning av utlänningar och dessutom fick den ett nytt namn, Statens polisbyrå för över-
vakande av utlänningar i riket. Se Birger Lindén, ”Polisbyrån för övervakande av utlänningar i 
riket 1914–1937”, Arkivvetenskapliga studier, Robert Swedlund & Birger Lundberg (utg.), samling 3, 
Lund 1961, s. 112 och Hallberg 2001, s. 24. 
17 Riksarkivets beståndsöversikt. Del 5. Centrala myndigheter och domstolar. Internationella organ, Bertil 
Johansson (red.), Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 8, Stockholm 1999, s. 262–269. 
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som förlängningar. Byrån beviljade även andra typer av tillstånd men av störst 
intresse för den här avhandlingen är dock inresepolitiken, och därför kommer 
jag att studera byråns yttrande över ärenden som remitterades från departe-
mentet respektive vilket beslut som sedan fattades. Utlänningsbyrån var 
verksam från den 1 januari 1938 till och med den 30 juni 1944 då utlännings-
kontrollen flyttades till Statens utlänningskommission. 

Ärendets beredning och beslutsfattande 
I Kungl. Maj:ts instruktion för Socialstyrelsen från 1937 angavs att utlännings-
byrån skulle handlägga ärenden som rörde uppehålls- och arbetstillstånd, 
uppehålls- och arbetsvisering och utlänningskontroll.18 Enligt instruktionens 
15:e paragraf skulle samtliga utlänningsärenden avgöras av generaldirektören 
men det fungerade inte i realiteten enligt dåvarande generaldirektören Karl J. 
Höjers redogörelse till Sandlerkommissionen. På grund av det omfattande 
antalet ärenden blev praxis istället att byråchefen och föredraganden avgjorde 
ärendena, och sedan justerades protokollet i efterhand av generaldirektören. 
Höjer påpekar också att det stora antalet ärenden i praktiken innebar att ”det 
faktiska avgörandet i övervägande antalet fall [kom] att träffas av den 
sekreterare, notarie eller amanuens, som handlade ärendena såsom föredra-
gande”.19 Av detta kan man, liksom Höjer, dra slutsatsen att föredragandens 
ställning blev ”mer och mer självständig”.20 Denna praxis utvecklades efter 
hand, och enligt Sandlerkommissionen utfärdade Socialstyrelsen aldrig någon 
skriftlig instruktion utan befattningshavarnas arbetsuppgifter fördelades munt-
ligt.21 

Under åren 1942–1943 gjordes en utredning av utlänningsbyråns organisation 
vilket ledde till en omorganisation där passavdelningen slogs ihop med 
                                                 
18 SFS, 1937, nr. 1031, Kungl. Maj:ts instruktion för Socialstyrelsen, 23.12.1937. 
19 Se dåvarande generaldirektören Karl J. Höjers redogörelse till Sandlerkommissionen, RA, 
Parlamentariska undersökningskommissionens arkiv (PUK), F 1:1, Karl J. Höjer till 
Parlamentariska Undersökningskommissionen (PUK) angående flyktingärenden och säkerhets-
tjänst, 22.3.1945, inkom 22.3.1945, nr. 363, s. 21–22 (citatet). Denna beskrivning bekräftas av 
flera tjänstemän på utlänningsbyrån, se t. ex. RA, PUK, F 3:1, Referat av PU:s samtal med 
sekreterare B Åman, den 26.4.1945, s. 1 och Referat av samtalsvis hållet förhör med 
ombudsmannen Åke Thorstensson (tidigare amanuens i Socialstyrelsen och Statens utlännings-
kommission) å Parlamentariska undersökningskommissionens kansli den 5.4.1945, där 
Thorstensson säger att ”ärendena på utlänningsbyrån avgjordes av vederbörande föredragande på 
eget ansvar. Endast i undantagsfall föredrogos ärendena för byråchefen” men att alla protokoll 
justerades av byråchefen i efterhand, s. 1–2. 
20 RA, PUK, F 1:1, Höjer till PUK, 22.3.1945, nr. 363, s. 22. 
21 SOU 1946:36, s. 23, 28. Dock utfärdades cirkulär som skickades till övriga 
utlänningsmyndigheter med uppgifter om vilken tjänsteman som handlade olika slags ärenden 
den 10 september 1940, 23 maj och 13 december 1941 samt den 7 maj 1942, se nedan under 
rubriken ”Tjänstemännen på utlänningsbyrån”. Enligt Höjer hölls också gemensamma konfe-
renser inför byråchefen där samtliga föredragande deltog, men jag har inte lyckats lokalisera 
protokoll från sådana möten. Se RA, PUK, F 1:1, Höjer till PUK, 22.3.1945, nr. 363, s. 22. 
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kontrollavdelningen. Av utredningen framgår att byråchefen hade det 
huvudsakliga ansvaret för arbetsledning och handläggning. Dock var det 
sekreterarens ansvar att handlägga de ärenden som byråchefen delegerat samt 
avgöra ärenden i byråchefens frånvaro. Sekreteraren framstår också som en 
underlydande chef med visst ansvar för arbetsledning på byrån. Aktuarier, 
notarier och amanuenser skulle även delta i handläggningen, verkställa utred-
ningar, upprätta protokoll och meddela beslut till de sökande.22 

Utredningen visar vidare att utlänningsbyrån fört 25 olika register över utlän-
ningar. I och med omorganisationen gjordes en sammanslagning i sex register: 
centralregistret, förfalloregistret, två arbetsgivarregister, ”ofördelaktiga”-
registret och nationsregistret. Till dessa hörde även två dossiésamlingar: central-
dossiéer och hemliga dossiéer.23 I utredningen finns även en beskrivning om att 
varje centralkort bland annat ska innehålla uppgifter om ”efternamn, förnamn, 
nationalitet, politisk flykting, statslös, ras (m = jude, s = om född svensk 
medborgare)”.24 Jag kan konstatera att det bara är två ”raser” som efterfrågades, 
varav den ena var svensk. Jag kommer att återkomma till frågan om hur detta 
ska tolkas och vad det säger om den svenska flyktingpolitiken. 

Utöver detta fanns det även direktiv som rörde kön, där utredarna skrev att i 
det fall skrivelsen gällde flera utlänningar skulle ”originalet insättes i den dos-
sier, för vilken skrivelsen bedömes vara av största intresset, medan i övriga 
dossierer insättas antingen avskrifter eller hänvisningsblad”.25 Nästan utan 
undantag lades skrivelser om gifta par i mannens dossié. 

I Sandlerkommissionens utredning uppskattas antalet ansökningsärenden till 
26 000 år 1938, 49 000 år 1940, 63 000 år 1942, 100 000 år 1943 och 115 000 år 
1944.26 Utlänningsbyråns arbetsbörda ökade alltså kraftigt under kriget, och i 
omorganisationsutredningen finns en sammanställning över antalet ärenden 
som i genomsnitt registrerades i centralregistret – siffran är svindlande 2 600 
ärenden per dag för perioden 1940–1941. Intressant nog var antalet 
ansökningar om olika slags tillstånd (som inte rörde uppehälle) cirka 150 
stycken, medan det beräknade antalet inreseansökningar endast var 12 stycken, 
som remitterats från Utrikesdepartementet. Övriga ärenden rörde utlännings-
kontrollen, exempelvis in- och utresekort för gränskontrollen.27 Detta skulle 
kunna tolkas som att byråns arbete delvis ändrade karaktär från att känne-
tecknas av ett starkt yttre tryck, i form av inreseansökningar, till en stark inre 
kontroll, i form av förlängningar av redan beviljade tillstånd. 

                                                 
22 RA, Ub, F III:1, Utredning angående utlänningsbyråns omorganisation, s. 3–6. 
23 SOU 1946:36, s. 24. 
24 RA, Ub, F III:1, Utredning angående utlänningsbyråns omorganisation, s. 25. 
25 Ibid. s 52. 
26 SOU 1946:36, s. 33. Till dessa ärenden har räknats uppehålls- och arbetstillstånd men också 
tillstånd för utlänningar att vistas inom förbjudna områden. 
27 RA, Ub, F III:1, Utredning angående utlänningsbyråns omorganisation, s 56. 
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Tjänstemännen på utlänningsbyrån 
I förarbetena till 1937 års utlänningslag föreslog de sakkunniga att utlännings-
byrån skulle ledas av en byråchef som hade en sekreterare, en byråinspektör och 
två notarier till sin hjälp. Utöver dessa fem personer skulle ytterligare en 
amanuens samt 27 personer anställas vars befattningar varierade från kansli-
skrivare till skrivbiträden. Flertalet av dessa var lägre sådana och dominerades 
därför av kvinnor.28 

Den 7 oktober 1939 antogs arbetsordningen för Socialstyrelsen, och enligt 
den var det i första hand byråchefen som skulle fatta beslut i utlännings-
ärendena men i hans frånvaro föll ansvaret på sekreteraren. Sekreteraren var 
även arbetsledare, hade personalansvar, biträdde byråchefen i utredningar och 
remissutlåtanden samt ansvarade för protokoll och utgående skrivelser. 
Notarier och amanuenser skulle bereda ärenden, verkställa utredningar, sätta 
upp protokoll och förslag till skrivelser, samt delge sökanden beslut om till-
stånd.29 

Under 1938 var antalet anställda på utlänningsbyrån 39 personer. Under 
perioden 1940–1942 ökade antalet anställda till 118, och under 1943 uppgick 
antalet till 141 personer.30 Flera av de anställda på byrån hade tidigare erfarenhet 
av utlänningsfrågor inom Socialstyrelsen redan innan byråns bildande.31 

Generaldirektör och chef för Socialstyrelsen var under 1937-1939 statsminis-
terns bror Sigfrid Hansson. Därefter var under en kortare period Kurt Berg-
ström och Thorwald Bergquist generaldirektörer. I januari 1940 efterträddes de 
av Karl J. Höjer som var chef fram till juli 1945. Chef för utlänningsbyrån var 
under perioden 1938–1940 Kurt Bergström, från maj 1940 till maj 1941 Ernst 
Bexelius och från maj 1941 till september 1942 Erik Drougge. Han efterträddes 
vid sin död av Carl Christian Schmidt som var byråns chef fram tills den lades 
ned i juni 1944.32 Sekreterare för utlänningsbyrån var, fram till befordran, Erik 
Drougge, tillsammans med Martin Perslow (1938–1944), Bengt Åman (1943–
1944) och Bengt Strange (1944). Utlänningsbyråns chefer och sekreterare hade 
samtliga akademisk examen men medan cheferna var födda i slutet av 1800-
talet var sekreterarna födda i början av 1900-talet.33 

I de skriftliga meddelanden som utlänningsbyrån skickade ut till andra myn-
digheter, med vilka byrån samarbetade angående utlänningsärenden, framgår att 
de föredragande tjänstemännens ansvarsområde skiftade relativt ofta. Ansvaret 

                                                 
28 SOU 1936:53, s. 34. 
29 RA, Ub, F III:1, Utredning angående utlänningsbyråns omorganisation, Arbetsordning för 
Socialstyrelsen, § 2–4 och 9, 7.10.1939. 
30 SOU 1946:36, s. 34. 
31 Detta redogörs för närmare i kapitel 9. 
32 SOU 1946:36, s. 19. 
33 Bergström och Drougge hade licentiatexamen medan Bexelius var jur. kand. och Schmidt fil. 
mag. Bexelius var något yngre, född 1900. Se Sveriges Statskalender för åren 1938–1944 och tabell 3 
i tabellbilagan. 
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för de tyska medborgarna innehades 1940 av notarien Olov Wiman men togs 
1941 över av t.f. notarien Frances Finn. Ansvaret för de nordiska medborgarna 
hade till en början amanuensen Olof Ernberg (danskar, norrmän och islän-
ningar) och amanuensen Ruth Andelius (finländare). I maj 1941 hade norrmän-
nen övertagits av amanuensen Bertil Burman medan amanuensen Olof Stjern-
qvist ansvarade för de övriga nordiska ländernas medborgare. I december 1941 
övertog Burman även ansvaret för de danska medborgarna och i maj 1942 tog 
notarien Bertil Wirseen över ansvaret för finländare och danskarna. Ansvaret 
för övriga utlänningsärenden innehades 1940 av notarien Bengt Strange, från 
maj 1941 av t.f. notarie Sten Larsson och övertogs i december 1941 av ama-
nuensen Ruth Andelius.34 

Flera av tjänstemännen hade erfarenhet av att arbeta med utlänningsfrågor 
inom Socialstyrelsen före utlänningsbyråns bildande.35 Kontinuiteten ska dock 
inte överbetonas. Tomas Hammar har påpekat att Socialstyrelsen var ”illa 
rustad att möta den allvarliga flyktingsituation som krigsåren medförde”. Han 
menar att styrelsen erfarenheter av utlänningsfrågor rörde arbetsmarknads-, 
befolknings- och sociala frågor till skillnad från krigsårens säkerhetsfrågor, och 
hävdar därför att ”organisationen var till stor del ny”.36 Jag anser dock att 
Hammars karakterisering i högre grad verkar gälla frågorna om internering än 
om tillståndsgivning.37 

Liksom för Utrikesdepartementet har jag gjort en undersökning av utbild-
ningsnivån på utlänningsbyrån. Den visade att det var vanligt att tjänstemännen 
hade en akademisk examen från juridisk eller filosofisk fakultet och att de flesta 
var födda i början av 1900-talet. De var därför i trettioårsåldern under sin 

                                                 
34 RA, PUK, F 3:1, Socialstyrelsen till Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Överståt-
hållarämbetet samt Länsstyrelserna i samtliga län, Karl J Höjer, 10.9.1940, 23.5.1941, 13.12.1941 
och 7.5.1942, samtliga inkom Sandlerkommissionen 2.6.1945, nr. 682. 
35 Bergström beslutade exempelvis om chaluz-kvoten 1933 och Drougge arbetade med 
utlänningsfrågor på Socialstyrelsens passavdelning under åren 1933–1937. Chaluz-kvoten fram-
förhandlades mellan Socialstyrelsen och regementsveterinären Emil Glück men hanterades av 
Mosaiska församlingen i Stockholm. Kvoten innebar att ett begränsat antal pionjär-ungdomar 
(chaluzim) fick utbildning som lantbrukselever i Sverige i avvaktan på vidareemigration till 
Palestina eller annat land, se Thor 2005, s. 144; RA, Ub, Ö I:1, Avskrift av brev till Kungl. 
Socialstyrelsen från Erik Drougge, 28.10.1937, Dnr P 513. Brevet rör tillsättningen av de två 
sekreterartjänsterna på utlänningsbyrån där amanuensen Karl Nyberg överklagat beslutet att 
förordna Drougge till en av dessa tjänster. 
36 Tomas Hammar, ”Utan dom och rannsakan. Ett fall av administrativt frihetsberövande under 
andra världskriget”, Scandia. Tidskrift för historisk forskning, 2001:2, s. 274. 
37 Hammar menar att cheferna inte blev långvariga på sina poster och att den som symboliserade 
kontinuiteten var kontrollavdelningens chef byråinspektören Robert Paulson som dock inte är 
föremål för denna avhandling, Hammar 2001:2, s. 274. Höjer säger i sin redogörelse till 
Sandlerkommissionen att Paulson intog ”en särställning” bland tjänstemännen vilket troligen 
berodde på att han var ”betydligt äldre än sina överordnade och utan deras skolutbildning”. 
Höjer pekar också på att Paulsons tidigare arbete, på kontrollbyråns föregångare Polisbyrån, 
”förde med sig en för ett centralt ämbetsverks tjänsteman främmande inställning till exempelvis 
skrivsättet gentemot andra myndigheter eller enskilda personer”. RA, PUK, F 1:1, Höjer till PUK, 
22.3.1945, nr. 363, s. 28–29. Paulsons agerande behandlas i SOU 1946:36. 
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verksamma period på utlänningsbyrån och var, med undantag för Finn och 
Andelius, män.38 De viktigaste aktörerna i den här avhandlingen är byråchefen, 
sekreterarna och de föredragande, det vill säga notarierna och amanuenserna. 

Utlänningsbyrån lades ner den sista juni 1944 och istället övertog Statens 
utlänningskommission arbetet med utlänningskontrollen. I stort sett samtliga 
tjänstemän på utlänningsbyrån gick över till utlänningskommissionen och 
fortsatte att arbeta med utlänningsärenden. Flera fick dessutom höga poster 
inom kommissionen, exempelvis blev den tidigare byråchefen Ernst Bexelius 
kommissionens ordförande och chef, medan byråchefen Carl Christian Schmidt 
blev chef för Kontrollbyrån.39 Marika Gustafsson har visat att detta tycks ha 
inneburit en kontinuitet i arbetssätt och praxis samt i viss mån även i attityder.40 

Organisatorisk kultur på Utrikesdepartementet och utlänningsbyrån 
Ämbetsmännen på Utrikesdepartementet och Socialstyrelsens utlänningsbyrå 
var, som konstaterats, ofta akademiker. Göran Blomberg har framhållit att 
akademiker vid denna tid hade ”gamla band till tysk kultur […] ofta med 
politiska ideal i ett fördemokratiskt statsskick”.41 Blomberg tar även upp en 
undersökning av landsarkivens hantering av arierbevisen, som visar att ”arbetet 
med arierbevisen under många år kom att utgöra landsarkivets vardagsrutin”, 
men att det samtidigt fanns en medvetenhet om materialets känslighet. Av det 
faktum att arierbevisen kunde ses som en vardagssyssla drar stadsarkivarien 
Britt Hedberg idag slutsatsen att ”svensk offentlighetsprincip och ämbets-
mannatradition borgade för neutralt korrekta svar på sakfrågor”.42 

Att en så känslig fråga som arierbevisen troligen uppfattades som en 
”sakfråga” hängde, enligt min mening, samman med de ideal som präglade 
svenska jurister i samtiden och var influerade av den Hägerströmska 

                                                 
38 Se tabell 3 i tabellbilagan. Undantaget utgörs av Ruth Andelius som var född redan 1891 och 
som saknade akademisk examen. En annan person som också var ett undantag var den ovan 
nämnde Robert Paulson. 
39 De som gick över var Ernst Bexelius, C.C. Schmidt, Bengt Åman, Olof Ernberg, Ruth 
Andelius, Bengt Strange, Lorentz Vogel, Martin Perslow, Olov Wiman, Sten Larson, Robert 
Paulson och Hans Stjernqvist. Erik Drougge dog 1942 och Kurt Bergström dog 1945. RA, PUK, 
F 1:1, Förteckning över tjänstemän vid Statens utlänningskommission, nr. 671, inkom 31.5.1945. 
40 Gustafsson 2006. 
41 Blomberg 2003, s. 42. Även Bengt Åhsberg har framhållit att det fanns ”många inom framför 
allt överklass och medelklass, som utan att rösta på något av de nazistiska partierna sympatiserade 
med de fascistiska och nazistiska lärorna”. Se Bengt Åhsberg, ”Sveriges förenade studentkårer 
och det nordiska studentsamarbetet under andra världskriget”, Lars M Andersson, Fabian 
Persson, Peter Ullgren & Ulf Zander (red.), På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker 
Oredsson, Lund 2002, s. 209; densamme, ”Svensk-tyska studentförbindelser 1932–1939”, Scandia. 
Tidskrift för historisk forskning, 2003:2, s. 173. 
42 Hedberg citeras i Blomberg 2003, s. 79–80. 
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värdenihilismen.43 Den fick sitt namn efter den uppsaliensiske filosofiprofes-
sorn Axel Hägerström (1868–1939) som menade att värdeutsagor inte skulle 
uppfattas som sanna eller falska utan som uttryck för en känslomässig gillande 
eller ogillande attityd.44 Värdenihilismen fick efterföljare i den skandinaviska 
rättsrealismen vars uttolkare menade att rättsliga begrepp ansågs vara fria från 
moraliska värden och betraktades som ”fakta”.45 

I statsvetenskaplig och sociologisk forskning har en ”klassisk byråkrat 
klassificerats [som] den som har ett monistiskt intressebegrepp (det allmänna 
intresset är identiskt med statens eller nationens intresse), som tror att det är 
möjligt att lösa de offentliga problemen med någon objektiv form (typ rättvisa, 
legalitet eller teknisk standard)”.46 Beskrivningen av ”den klassiske byråkraten” 
stämmer väl överens med de värderingar som präglade dåtidens jurister. Att 
Hägerström var viktig betonas av bland annat Gunnar Myrdal. Han hävdar att 
”Hägerström hade ett avsevärt inflytande på efterkrigstidens generation av 
jurister och samhällsvetare i Sverige”.47 En annan som betonar Hägerströms 
betydelse är Staffan Källström. Han menar att arvet av Hägerströms värde-
nihilism kan ses i den sociala ingenjörskonsten rationalism, och exemplifierar 
med Stockholmsutställningens programskrift acceptera där ”objektivitet” och 
krav på en ”saklig gestaltning” hölls fram som ideal.48 Trots Högerströms stora 
inflytande menar Källström att det också förekom kritik och anklagelser om att 
värdenihilismen ”skulle ha berett marken för de samtida diktaturerna”.49 

Utifrån detta kommer jag att argumentera för att det värdenihilistiska idealet 
inte bara präglade jurister utan också ska ses som norm för statliga ämbetsmän i 
Sverige över lag. Värdenihilismen, organisationers seghet och tjänstemännens 
obenägenhet att ändra praxis, trots att det fanns nya fakta som talade för en 
förändring, blir tre viktiga komponenter i förståelsen av den organisatoriska 
kulturens betydelse för tjänstemännens handlande. Särskilt blir obenägenheten 

                                                 
43 Enligt Staffan Källström skiljer filosofin mellan tre olika tolkningar av värdesatser. Enligt den 
första, värdeobjektivismen är satser av typen ”detta är gott” faktiska omdömen om verkligheten 
som kan vara sanna eller falska. För det andra innebär värdesubjektivismen att värdeomdömen 
kan vara sanna eller falska, men att de inte är objektiva utan avspeglar subjektiva attityder. För det 
tredje innebär värdenihilismen att ”värdesatser inte påstår något om verkligheten” eftersom de 
inte är riktiga omdömen och därför inte heller kan vara sanna eller falska. Se Staffan Källström, 
Den gode nihilisten. Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin, Lund 1986, s. 19–20. 
44 Se Johan Strang, ”Axel Hägerström och Gunnar Myrdal. Om den svenska värdenihilistiska 
traditionen”, Historisk tidskrift för Finland, 2003:1, s. 44; Svante Nordin, Från Hägerström till 
Hedenius. Den moderna svenska filosofin, Lund 1984, s. 40; Källström 1986, s. 19; densamme, 
Värdenihilism och vetenskap. Uppsalafilosofin i forskning och samhällsdebatt under 1920- och 30-talen, 
Göteborg 1984, s. 7. 
45 Principen och idealet att undvika känslor och istället hålla sig till ”objektiva fakta” påminner 
om studentkårernas princip att ”undvika politiska ställningstaganden enligt den s.k. student-as-
such-principen”, se Åhsberg 2003:2, s. 203. 
46 Lundqvist & Ståhlberg 1983, s. 19–20. 
47 Gunnar Myrdal citeras i Strang 2003, s. 57. 
48 Källström 1986, s. 124–125, 201. 
49 Sådana anklagelser fördes bland annat fram i artikeln ”Hitler och Hägerström” i Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning den 3 juli 1940, se Källström 1986, s. 114. 
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att förändra en befintlig praxis viktig för undersökningen eftersom den innebär 
att de första årens kategorisering av olika ärenden och utveckling av standard-
förfaranden troligen var avgörande för den fortsatta praxisen på byrån. Därmed 
borde det ha spelat en roll vilka aktörerna var, som utformade denna praxis, 
och vilka föreställningar eller mentala kartor, de hade när det gällde synen på de 
judiska flyktingarna. 

Delsammanfattning: Den splittrade flyktingadministrationen och 
de ”objektiva” tjänstemännen 
I kapitlet bekräftas den bild som tidigare forskning gett av utlänningsadmini-
strationen som decentraliserad och splittrad. Denna splittring gäller inte bara 
antalet aktörer och floran av tillstånd, utan också det faktum att krigsutbrottet 
förändrade avgörandet för flyktingpolitiken från tillstånds- till visering-
särendena. Fram till krigsutbrottet fördes flyktingpolitiken både av utlännings-
byrån och Utrikesdepartementet, och därför hävdade jag att det krävs en 
samlad undersökning av bägge aktörerna för att kunna säga något om den 
svenska flyktingpolitiken. 

Utrikesdepartementet och utlänningsbyrån genomgick stora förändringar 
under perioden. En sådan förändring var att tjänstemännen rekryterades från 
universiteten, vilket även ledde till en professionalisering av yrkeskåren. 
Tidigare forskning har hävdat att utbildning är en betydande bakgrundsfaktor 
för en persons föreställningar och därför undersöktes tjänstemännens utbild-
ningsbakgrund och ålder. Undersökningen visade att det var vanligt med en 
examen i juridik eller i ett filosofiskt ämne, och jag hävdade att den rådande 
normen för dåtidens jurister också präglade andra tjänstemän i Sverige. Denna 
norm – den Hägerströmska värdenihilismen – innebar att det högsta idealet var 
objektivitet, värderingsfrihet och saklighet. Jag visade också att de flesta av 
tjänstemännen var män, men att det fanns undantag från denna regel på utlän-
ningsbyrån. 

Slutligen pekade jag på att det fanns en viss kontinuitet både på utlännings-
byrån och på Utrikesdepartementet av beslutsfattande i frågor rörande utlän-
ningars tillstånd och viseringar. Det gällde inte bara organisationerna som 
sådana och deras ansvarsområden utan också de enskilda tjänstemännen, varav 
flera hade arbetat med utlänningsfrågor tidigare. 





   

KAPITEL 4.  
Tolkningen av lagstiftningen 

Med blotta ögat var det inte lätt för en person i samtiden att se om lagstift-
ningen rörande den svenska flyktingpolitiken riktade sig specifikt mot judiska 
flyktingar. Jag har tidigare visat att det fanns två författningstexter där judar 
omnämndes mer eller mindre explicit. I övrigt är det slående att kungörelserna i 
första hand talade om ”utlänningar” i allmänna ordalag och endast i enstaka fall 
om ”flyktingar”. Eftersom lagstiftningen inte gav tydliga direktiv om hur 
flyktingpolitiken skulle föras flyttades utformandet av politiken till den 
administrativa nivån. Detta innebar att det i hög grad var upp till myndigheterna 
och tjänstemännen att tolka lagstiftningen. 

Syftet med det här kapitlet är att undersöka hur utlänningsbyrån tolkade lag-
stiftningen. Detta görs genom en studie av tre olika teman som hade betydelse 
för den förda politiken gentemot judiska flyktingar: definitionen av politisk 
flykting, septemberkungörelsen respektive det hemliga cirkuläret, samt utlän-
ningsräkningen. Hur tolkade utlänningsbyrån lagstiftarnas intentioner? Vad 
beskrevs som syftet med septemberkungörelsen, det hemliga cirkuläret och 
utlänningsräkningen? Hur definierade utlänningsbyrån politiska flyktingar och 
på vilket sätt motiverades definitionen av byrån? 

Definitionen av politisk flykting 
En av de viktigaste frågorna gällde behandlingen av politiska flyktingar. Dessa 
nämndes enbart indirekt i utlänningslagen. Jag har tidigare diskuterat hur lagen 
stadgade att svenska myndigheter inte fick avvisa, förpassa eller utvisa en 
utlänning som flytt från ett land av politiska orsaker, men att den däremot inte 
gav en entydig definition av begreppet ”politisk flykting”. Jag visade också att 
förarbetena gav vägledning i frågan såtillvida att de räknade in den som 
riskerade att straffas för politiskt brott men inte den som flytt ”allenast av van-
trevnad” med Nürnberglagarna. Men, och det är ett viktigt men, där stod också 
att definitionen inte kunde slås fast en gång för alla utan att det måste åligga 
myndigheterna att fylla definitionen med innehåll utifrån de förändringar som 
skedde i omvärlden. Det är om detta ”men” som den här delen ska handla. Hur 
tolkade utlänningsbyrån lagstiftarnas intentioner och vad inrymde de i definitio-
nen av politisk flykting? Motiverades definitionen och i så fall hur? 
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Justitiedepartementet utarbetade år 1940 en handbok som gav viss vägledning 
i dessa frågor. I handboken diskuterades förarbetenas formulering om att 
definitionens innebörd ”måste i viss mån växla med hänsyn till skiftande 
tidslägen, olika länders rättsåskådningar och internationella förhållanden” och i 
handboken framhölls att ”det ankommer å socialstyrelsen och i sista hand 
Kungl. Maj:t att inom den sålunda angivna ramen för olika tidsperioder 
uppdraga gränserna för flyktingsbegreppet”. Men departementet lade också till 
”att till flyktingar icke räknas utlänningar, vilka av allenast vantrevnad med de 
politiska förhållandena i hemlandet eller det senaste uppehållslandet eller 
liknande skäl begivit sig till vårt land”.1 Handbokens formulering är det enda 
principdokument som jag funnit och det är rimligt att tro att formuleringarna 
slog fast en praxis som redan var i bruk. Men hur växte denna praxis fram och 
hur diskuterades frågan på utlänningsbyrån? 

Trots att jag inte funnit några principdiskussioner i utlänningsbyråns 
dokument finns det ett antal skrivelser där utlänningsbyrån indirekt ger sin 
tolkning av begreppet. En sådan skrivelse är från maj 1938. Där dök frågan om 
definitionen av politiska flyktingar upp i utlänningsbyråns svar på ett brev från 
flyktingkommittén Insamlingen för landsflyktiga intellektuella. Kommittén ville 
medverka i en internationell aktion för tyska politiska flyktingar och förhörde 
sig om antalet flyktingar respektive hur Socialstyrelsen definierade vem som var 
flykting. Utlänningsbyråns sekreterare, Erik Drougge, svarade att ”någon strikt 
gräns mellan flyktingar och icke-flyktingar ej kan dragas”. Därefter jämförde 
han en snäv definition, med tidigare politisk verksamhet i åtanke, med en bre-
dare definition som inkluderade ”personer, som lämnat hemlandet med anled-
ning av svårigheter på grund av härstamning, eller på grund av vantrevnad med 
politiska, ekonomiska eller religiösa förhållanden”. I den första gruppen var 
antalet enligt Drougge ”obetydligt” medan den andra gruppen bestod av mellan 
2 000 och 2 500 personer.2 

I november samma år skickade utlänningsbyrån ett remissvar på en skrivelse 
från Centralkommittén för flyktingshjälp angående den svenska flyktingpoliti-
ken till Socialdepartementet. I skrivelsen skiljer utlänningsbyråns chef, Kurt 
Bergström, på judiska och politiska flyktingar: 

När i remissakterna framhålles önskemålet att utlänningslagens särbestämmelser 
rörande avlägsnandet från riket av politiska flyktingar skulle vinna tillämpning på 
alla personer av judisk härstamning, som ankomma från Tyskland, synes 
förslagsställaren icke tillräckligt ha beaktat en del av ovan berörda omständigheter. 
Sverige skulle i praktiken bli den dörr, genom vilken Tysklands s.k. icke-arier 
skulle söka sig ut.3 

                                                 
1 Utlänningslagen och därmed sammanhängande författningar samt passkungörelserna, Justitiedepartementet, 
Stockholm 1940, s. 54. 
2 RA, Ub, E IV:1, Erik Drougge till Insamlingen för landsflyktiga intellektuella, Exp. nr: 3144, 
14.5.1938. 
3 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet, 
7.11.1938, Exp. nr: VI:398, s. 9. Svaret trycktes också i Sociala Meddelanden, 1938:11, under 
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Här använder Bergström å ena sidan uttrycket ”judisk härstamning” och å 
andra sidan distanserar han sig från den nazistiska terminologin genom att 
skriva ”s.k. icke-arier”. Stycket avslutas med att eftersom andra länder stängt 
dörren för denna grupp måste Sverige agera likadant och slutsatsen blir att 
”bibehållandet av nuvarande praxis” med en ”sovring” var nödvändig. 
Bergström var inte heller övertygad om att Centralkommitténs påstående att 
”nuvarande praxis leder till att judiska emigranter söka stärka sin position 
härstädes genom att ur det förflutna framdraga handlingar av politisk innebörd” 
var riktigt och menade att någon sådan tendens inte kunnat urskiljas. Istället 
menade han att ”det politiska inslaget i ärendet” inte var beaktansvärt för 
personer som bott kvar i Tyskland lång tid efter att nazisterna tagit makten.4 

I februari 1939 höll sekreteraren på utlänningsbyrån, Erik Drougge, ett 
föredrag för Allmänna valmansförbundet om invandringspolitiken. Enligt 
Drougge rörde flyktingfrågan två delar, dels ”de i mera egentlig mening 
politiska flyktingarna”, dels ”de judiska flyktingarna”.5 

I septembernumret av tidskriften Mellanfolkligt Samarbete skrev Drougge en 
artikel om flyktingfrågan, vilken baserades på ett föredrag som han hållit på 
Jakobsbergs folkhögskola i augusti 1939. Drougge tryckte i artikeln på att 
eftersom Sverige var ett demokratiskt land så skyddade vår utlänningslag 
politiska flyktingar mot utlämning till andra länder. Men utlänningslagen gav 
inte ”någon vattentät definition på flykting” utan tolkningen måste göras 
beroende av ”tilloppet av utlänningar”. Även i denna text delade Drougge in 
flyktingarna i två kategorier: ”de i mera egentlig mening politiska flyktingarna” 
och ”rasflyktingarna”.6 

Också i Social Årsbok för 1939 framgick Drougges syn på de judiska 
flyktingarna. Han skilde på ”åtgärderna mot politiskt misshagliga personer och 
åtgärderna mot judarna”. Den första gruppen betecknades som ”politiska 
flyktingar i egentlig mening” och den andra gruppen kallade han för ”de judiska 
utvandrarna från Tyskland”. Den första gruppen beskrevs som ”medmän-
niskor, som befunno sig i uppenbar fara” och som därför borde ges asyl enligt 
lagstiftningen, medan ”försiktighet [borde] iakttagas” gällande den andra 

                                                                                                                   
rubriken ”Flyktingarna i Sverige”. Helmut Müssener har påpekat att remissvaret inkrävdes av 
Socialdepartementet efter protester mot den förda politiken framförda av organisationer och 
enskilda individer under sommaren och hösten 1938. Se Müssener 1973:1, s. 29. 
4 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet, 
7.11.1938, Exp. nr: VI:398, s. 10. 
5 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1325, Föredrag hållet av sekr. E. Drougge i en av A.V.F:s 
avdelningar i Stockholm den 28 februari 1938, s. 30, 32. I arkivet är föredraget feldaterat, vilket 
man kan förstå av att Drougge bland annat talar om sammanställningen av utlänningsräkningen, 
som ju gjordes i februari 1939. Rätt datum ska alltså vara 28 februari 1939. 
6 Erik Drougge, ”Flyktingfrågan I”, Mellanfolkligt Samarbete, 1939:9, s. 204, 205, 207–208. Delar av 
föredraget har tidigare diskuterats i Helmut Müssener, Exil in Schweden. Politsche und kulturelle 
Emigration nach 1933, München 1974, s. 70 och Svanberg & Tydén 2005, s. 178-180. 
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gruppen eftersom judarna ”ännu sällan [var] hotade till liv och lem”.7 På ett 
tydligare sätt än tidigare framgår det av ordvalet, ”flyktingar” respektive 
”utvandrare”, vilka grupp som enligt Drougge hade legitima skäl att fly. 

Som jag tidigare visat gjordes försök att påverka byråns definition av politisk 
flykting, exempelvis av Centralkommittén för flyktingshjälp. När man läser 
utlänningsbyråns remissvar är det dock tydligt att byrån inte lät sig påverkas att 
inrymma judiska flyktingar i definitionen. Skälet till det var att Sverige då skulle 
riskera att få ta emot alla Europas judiska flyktingar eftersom övriga länder i 
Europa stängde dörren för denna grupp. Man bör dock ta i beaktande att svaret 
gavs två dagar före Novemberpogromen, vilken väckte oerhörd bestörtning 
runt om i Europa och även i Sverige. Ändrade sig byrån efter pogromen? Svaret 
är nej. Om vi drar oss till minnes handbokens anvisning, att ”definitionen är 
avsedd att inrymma hänsynstagande till de personliga förutsättningarna samt 
medgiva en anpassning till skiftande förhållanden och tidslägen”, menar jag att 
byrån hade kunnat inrymma judiska flyktingar i definitionen av politiska 
flyktingar, men att det är uppenbart att man inte ville det – inte ens efter 
händelserna vid Novemberpogromen. Stig Bendixon, som var aktiv i en av 
hjälporganisationerna, skrev i en artikel från 1937 att 1927 års utlänningslag 
innehöll ”knapphändiga föreskrifter” om asylrätten som var ”avpassad för 
1800-talets civiliserade förhållanden” och inte för ”Hitlerregimens förföljelse-
system” som drabbade flyktingen på grund av dennes ”ras”.8 Han tolkade lag-
stiftarnas intentioner gällande asylrätten i den nya utlänningslagen som en 
principiell förändring från den gamla: 

Som sådan [politisk flykting] skall numera räknas ej blott den, som befarar att 
bliva straffad för ett bestämt politiskt brott utan över huvud var och en som ”av 
politiska orsaker flytt från annat land”. Härmed har den svenska lagstiftningen 
tagit ad notam den barbarisering av det politiska förföljelsesystemet, som skett 
genom diktaturväsendets införande i stora delar av Europa.9 

Bendixon menade alltså, liksom Centralkommittén, att de judiska flyktingarna 
kunde inrymmas i definitionen av politisk flykting eftersom de förföljdes av 
politiska skäl. De analyserade argumenten ovan visar dock att det var en 
tolkning som utlänningsbyrån inte skrev under på. 

Septemberkungörelsen och det hemliga cirkuläret 
Jag har tidigare nämnt att den så kallade septemberkungörelsen vid blotta 
anblicken inte tycktes rikta sig mot judar, men hur tolkades den av 

                                                 
7 Erik Drougge, ”Sverige och den tyska flyktingfrågan”, Social Årsbok 1939, Stockholm 1939, 
s. 182, 185. 
8 Stig Benixon var jurist och verksam inom hjälporganisationen Internationella foyern, se 
Müssener 1974, s. 86. 
9 Stig Bendixon, ”Asylrätten”, Mellanfolkligt Samarbete, 1937:4–5, s. 110–111. 
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Socialstyrelsen? Kungörelsen stadgade att utlänningar som kom till Sverige 
kunde avvisas ”där skälig anledning finnes antaga, att han lämnat sitt hemland 
för att icke återvända dit”.10 Utlänningsbyrån skrev i instruktionen till passkon-
trollerna att deras syfte var att som ”en främsta försvarslinje skydda riket 
gentemot icke önskvärd invandring”.11 Denna instruktion lämnades även till 
Utlänningsnämnden som i sitt yttrande menade att eftersom kungörelsen var 
”avsedd att ha endast provisorisk karaktär, finner [nämnden] ej anledning till 
erinran mot utfärdande av ifrågavarande råd och anvisningar”.12 
Septemberkungörelsen tillkom med stöd av utlänningslagens 54:e paragraf och 
trots att judiska flyktingar inte nämndes explicit, varken i kungörelsen eller i 
instruktionen, står det helt klart att Socialstyrelsen tolkade och tillämpade kun-
görelsen som om den avsåg denna grupp. Det förstår man när man läser vad 
Drougge skrev i den tidigare nämnda artikeln i Social Årsbok: 

I början av september 1938 fann Kungl. Maj:t, med hänsyn till rådande situation, 
påkallat att genom särskild kungörelse stadga rätt för gränsmyndigheterna att 
avvisa hit ankommande utländska utvandrare, vilka före hitresan icke ansökt om 
och erhållit uppehållstillstånd. Denna åtgärd – vilken omnämndes i utländska 
tidningar, även i tyska – återgav socialstyrelsen möjligheten att behärska 
situationen, d.v.s. att efter noggrann prövning i det enskilda fallet medgiva viss 
invandring. Utan en sådan bestämmelse hade säkerligen händelserna i Tyskland i 
november 1938 utlöst en stark okontrollerad invandring till vårt land av judiska 
flyktingar.13 

I artikeln gör Drougge en uttalad koppling mellan de omskrivningar som var 
vanliga och judiska flyktingar. Syftet med kungörelsen tycks ha varit att återta 
kontrollen över situationen genom att kräva att ”utvandrare” gjorde ansökan på 
förhand. På det sättet skulle ”utvandrare” få reda på om de var välkomna eller 
inte. Detta verkar vara en del av byråns strategi och Lindberg menar att om de 
judiska flyktingarna faktiskt hade tagit sig till Sverige och hävdat att de var 
politiska flyktingar, hade byrån tvingats att behandla deras ansökningar och inte 
kunnat avvisa dem, trots septemberkungörelsen.14 Att det var den tolkningen 
som gjordes också i samtiden framgår när man läser vad Drougge skrev om 
kungörelsen och principerna för politiken i den tidigare diskuterade artikeln i 
Mellanfolkligt Samarbete: 

Meningen med kungörelsen var ingalunda att sätta spärr för invandringen av 
judiska flyktingar till Sverige. Den byggde väl på ungefär följande resonemang. 

                                                 
10 Se SFS 1938:555, Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa föreskrifter om avvisning av utlänning, 9 
september 1938. 
11 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:1, Socialstyrelsen till samtliga passkontroller, 
9.9.1938. 
12 Ibid. Yttrandet från Utlänningsnämnden undertecknades av ordföranden Östen Undén.  
13 Drougge 1939, s. 187–188. 
14 Lindberg 1973, s. 138. 
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Om än judarna i Tyskland äro svårt förföljda därstädes, äro de dock icke i 
allmänhet lika hotade, som personer, vilka utövat eller misstänkas för att utöva 
politisk verksamhet. De kunna därför i regel inte betraktas som flyktingar i 
utlänningslagens bemärkelse […]. När nu Sverige inte rimligtvis kan ta emot på 
långt när alla de tiotusental eller flera judiska flyktingar, som önska komma hit, så 
kunna vi dock ta emot ett antal av dem. Och detta antal kan göras större, i den 
mån sådana flyktingar på förhand kunna utväljas, som för oss äro ur olika 
synpunkter lättast att ta hand om. Därför böra de i Tyskland kvarvarande judarna 
och i andra länder befintliga judiska flyktingarna i största möjliga utsträckning 
tvingas att före hitkomsten ansöka om tillåtelse till uppehåll härstädes. På det sättet 
kan man göra det förnuftigaste urval, som i längden står bäst i överensstämmelse 
med en humanitär flyktingpolitik.15 

Jag tolkar resonemangen i Drougges artikel som att byrån ville kunna välja 
själva och behålla handlingsfriheten. Att byrån valde dem som ”för oss äro ur 
olika synpunkter lättast att ta hand om” betydde i klartext dem som var lättast 
att assimilera men också dem som var lättast att bli av med, det vill säga 
transmigrantflyktingar som skulle resa vidare. Frågan om assimilation kan 
knytas till Svanberg och Tydéns slutsats att judar som kom som flyktingar till 
Sverige på 1930-talet kategoriserades som ”främlingar i förhållande till en tänkt 
majoritetsbefolkning”, det vill säga som ”icke-svenskar” av en annan ”ras”.16   

Ytterligare ett exempel på en administrativ författning som använde sig av 
omskrivningar för judiska flyktingar var det tidigare nämnda hemliga cirkuläret 
som utlänningsbyrån skickade till passkontrollerna i oktober 1938.17 Jag 
diskuterade i kapitel 2 att judiska flyktingar omnämndes i cirkuläret genom en 
hänvisning till den tyska förordningen, medan det svenska språkbruket bestod 
av omskrivningar som ”passinnehavare” och ”emigrant”. Birgitta Almgren har 
visat att begreppet ”emigrant” var en vanlig omskrivning för judiska flyktingar, 
vilken dessutom bagatelliserade och dolde flyktingens behov av asyl.18 

Konsekvensen av cirkuläret blev att den tidigare möjligheten att direktavvisa 
som septemberkungörelsen syftade till nu underlättade ”sållningen” för pass-
kontrollerna. J-stämpeln blev på så sätt ett verktyg i händerna på de svenska 
byråkraterna som underlättade deras möjligheter att utestänga judiska flyktingar 
om de inte på förhand hade fått ett uppehållstillstånd eller en gränsrekommen-
dation av den svenska beskickningen i hemlandet.19 Dansk forskning visar att 
Justitiedepartementet införde samma typ av regler i Danmark 

                                                 
15 Drougge 1939:9, s. 209. 
16 Svanberg & Tydén 2005, s. 7. 
17 Lindberg 1973, s. 148. 
18 Birgitta Almgren, Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration 1933–1945, Stockholm 2005, s. 331. 
19 Turerna kring J-stämpeln och Sveriges och Schweiz’ inblandning diskuteras i Lindberg 1973, 
s. 127–158 och Levine 1998, s. 104–107. För en motsatt uppfattning om Sveriges roll, se Rolf 
Karlbom, Sverige trotsar nazismen Göteborg 2000, s. 158–160. Anders Jarlert hävdar att schweizisk 
forskning visar att den svenska stämpeln infördes efter Schweiz, se Jarlert 2006, s. 61. Se även 
den schweiziska kommissionens tolkning av saken, Independent Commission of Experts 
Switzerland 2002, s. 108. 
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Bild 2. Pass tillhörande Rudolf Neuhaus med J-
stämpel för ”Jude”. J-stämpeln infördes i tyska 
och österrikiska judars pass i oktober 1938 efter 
påtryckningar från svenska och schweiziska 
myndigheter. Källa: Riksarkivet.  

i syfte att förhindra att landet fick ta emot judiska flyktingar som man senare 
inte kunde bli av med.20 

För att förstå varför cirkuläret tillkom behövs en redogörelse för bakgrunden. 
Efter Anschluss i mars 1938 behövde österrikiska medborgare ansöka om 
inresevisering för att få resa in i Sverige medan tyska medborgare fortfarande 
var viseringsfria.21 Både de svenska och de tyska myndigheterna ville att tyskar 
skulle kunna fortsätta resa in i Sverige utan att ansöka om visering, men de 
svenska myndigheterna ville samtidigt inte att tyska judar skulle komma in i 
Sverige. För att kunna bemöta de svenska kraven började tyska myndigheter att 
stämpla ett rött ”J” (Jude) i alla tyska och österrikiska judars pass. Med hjälp av 
J-stämpeln kunde svenska myndigheter skilja ”önskade” tyskar från ”oönskade” 
sådana utan att behöva införa viseringsplikt för samtliga tyska medborgare. 

Utlänningsräkningen 
Mellan den 10 och 17 februari 1939 genomfördes på Socialstyrelsens begäran 
en nationell utlänningsräkning. Att räkna antalet utlänningar i Sverige var, som 
tidigare nämnts, i sig inte kontroversiellt; det gjordes redan i de allmänna folk-
räkningar som genomfördes vart tionde år. Det anmärkningsvärda med det 

                                                 
20 Lone Rünitz, ”The Politics of Asylum in Denmark in the Wake of the Kristallnacht”, Denmark 
and the Holocaust, Mette Bastholm Jensen & Steven L. B. Jensen (red.), København 2003, s. 17; 
Rünitz 2005, s. 324. 
21 Österrikiska medborgare blev viseringspliktiga i och med ett cirkulär som skickades ut från UD 
till Socialstyrelsen och passkontrollerna den 22 april 1938. Tyska medborgare blev viserings-
pliktiga i och med krigsutbrottet i september 1939. 
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förslag som Socialstyrelsen skickade till riksdagen i december 1938 var att 
formuläret inte bara skulle efterfråga namn, nationalitet och trosbekännelse 
utan också ”huruvida han [utlänningen] är av judisk börd (båda eller en av 
föräldrarna jude)”.22 Utlänningsräkningen tillkom som ett svar på den högljudda 
opinion som fanns i Sverige gentemot en påstådd ”invasion av judiska 
flyktingar”. Det är symptomatiskt att den sista dag som räkningen utfördes 
sammanföll med det beryktade ”Bollhusmötet” i Uppsala, där studenterna pro-
testerade mot flyktinginvandringen.23 

För att förstå bakgrunden till utlänningsräkningen och vilka föreställningar 
som var i omlopp måste man till att börja med att backa litet i tiden. Jag har 
redan nämnt att Utrikesdepartementet gjorde försök att klarlägga och kontrol-
lera invandringen av judar redan 1923 genom att efterfråga uppgift om tros-
bekännelse, och att Hammar visat att det var ”inopportunt att tillstå detta 
öppet”.24 

Som en parallell kan den så kallade arierförsäkran nämnas. Jarlert menar att 
Utrikesdepartementet intog en ”traditionell attityd” till Nürnberglagarna 1935 – 
”eftersom ’judisk ras’ inte fanns i svensk terminologi, fick man nöja sig med 
uppgifter om ’mosaisk trosbekännare’”.25 Han skriver vidare att attityden inom 
Utrikesdepartementet till stor del var beroende av dess chefer och att den 
förändrades från försiktighet 1935 under Claes Westring, över i skapandet av en 
administrativ praxis i och med den ”arierförsäkran” som Folke Malmar 
utarbetade 1937.26 Därefter förändrades den igen till en ”dubbel attityd” under 
Gösta Engzell som officiellt följde den av Malmar införda tillämpningen men 
som inofficiellt visade motsträvighet.27 Enligt Jarlert fanns det ingen demokra-
tisk legitimitet för den ”arierförsäkran” som infördes på administrativ nivå 
inom departementet. ”Arierförsäkran” efterfrågade uttryckligen både ”ras” och 
religion, och Jarlert menar därför att ”denna formulering var något fullständigt 
nytt i svensk rättstradition” eftersom man tidigare hade utgått ifrån 
religionstillhörigheten.28 Jag menar att tillkomsten av ”arierförsäkran” dels visar 
hur viktiga cheferna var i utformandet av praxis, dels visar att den 

                                                 
22 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Konungen med förslag om anordnande av en 
utlänningsräkning, VI:429, 8.12.1938. 
23 Svanberg & Tydén 2005, s. 183 och Larsmo 2007b, s. 64–85. För det studentmöte som följde i 
Lund, se Sverker Oredsson, Lunds universitet under andra världskriget. Motsättningar, debatter och 
hjälpinsatser, Lund 1996, s. 63–64. 
24 Hammar 1964, s. 177. 
25 Jarlert 2006, s. 55. 
26 Envoyé Folke Malmar var Sveriges sändebud i Prag från 1937 och tidigare forskning har visat 
omfattande exempel på texter där hans antisemitiska föreställningar kom till uttryck. Enligt 
Lindberg var Malmar ”unik i sin strävan att personligen söka påverka den svenska flykting-
politikens utformning”, se Lindberg 1973, s. 163–169; Levine 1998, s. 99–102. 
27 Jarlert 2006, s. 140. 
28 Jarlert påpekar också att formuleringen i försäkran, att ”ingen av mina far- eller morföräldrar 
tillhört den judiska rasen eller religionen”, är en ”lätt redigerad översättning” av formuleringen i 
Nürnberglagarna. Dock har den svenska versionen ställt begreppet ”ras” före religion. Ibid., s. 20, 
58–62. 
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kategorisering som en gång gjorts av hur denna typ av ärende skulle hanteras 
gällde och att samma praxis därför levde kvar trots att Engzell uppenbarligen 
hade synpunkter. 

Bägge exemplen visar utlänningsmyndigheternas hantering av frågan, men 
hur kategoriserades judar i svensk offentlig statistik? John Rogers och Marie C. 
Nelson har undersökt Statistiska Centralbyråns kategorisering av olika grupper 
som betraktades som ”den Andre” i det framväxande moderna svenska väl-
färdssamhället. De visar att definitionen av kategorin ”samer” försköts från 
nationalitet, över ”stam” och slutligen till ”ras”.29 När det gäller judar började 
insamlingen av uppgifter 1831 och då definierades gruppen uttryckligen som en 
religiös kategori. År 1920 hade kategorin ”jude” dock flyttats från den del som 
behandlade ”främmande religioner” till delen för ”främmande raser”. Liksom i 
fallet med samerna ökade intresset för rasbiologi på 1920-talet, och i folkräk-
ningen från 1930 dras slutsatsen att det krävdes pålitligare statistiska uppgifter 
och att det enda sättet att få dessa uppgifter var genom att tillfråga den 
Mosaiska församlingen. Det här innebär att redan i folkräkningen från 1920 
kategoriserades judar i ”ras”-termer i svensk offentlig statistik, men det gjordes 
med utgångspunkt i religionen. Jarlert påstående att formuleringen var något 
nytt i svensk rättstradition behöver därför nyanseras.30 

Den 8 december 1938 skickade Socialstyrelsen sin begäran om att få genom-
föra en utlänningsräkning till Socialdepartementet.31 Samma dag höll utrikes-
ministern Rickard Sandler ett tal i Göteborg där han öppet kritiserade att 
”försök göras för att genomföra ’ariseringen’ utanför Tysklands gränser”. Sven 
Nordlund skriver att ”alla offentliga svenska kommentarer och protester mot 
ariseringen i Sverige” upphörde relativt snart därefter.32 

Som skäl till att utlänningsräkningen skulle genomföras anförde Social-
styrelsen att ”den starka politiska oron ute i världen” krävde att myndigheten 
upprättade ett register över antalet utlänningar i Sverige. Dessutom tillades att 

                                                 
29 John Rogers & Marie C. Nelson, ”’Lapps, Finns, Gypsies, Jews, and Idiots’. Modernity and the 
use of statistical categories in Sweden”, Annales de démographie historique, 2003:1, s. 66, 76, not 4. 
Från början grundade sig kategoriseringen på språk men det ansågs vara en alltför oklar 
bestämning av ”ras”. Även ”zigenare” behandlades som en egen kategori men på oklara grunder. 
Eftersom kategorin ”zigenare” dyker upp relativt sent drar de slutsatsen att det var ”ras”-faktorer 
som avgjorde, se s. 70. 
30 Ibid., s. 71–72. 
31 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Konungen med förslag om anordnande av en 
utlänningsräkning, VI:429, 8.12.1938. 
32 Rickard Sandlers tal uppmärksammades i Dagens Nyheter. Sandler citeras i Nordlund 2007, 
s. 282. I december skickade Hallenborg en promemoria till Drougge angående ”kredit-
upplysningsbranschens ställning till framställningen från tysk sida rörande svenska företags 
karaktär av ’arisk’ eller ’icke-arisk’” som visar att utlänningsmyndigheterna var väl medvetna om 
att frågan bedömdes som känslig och att begreppen avvisades som illegitima av kreditbranschen, 
se RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1074, Hallenborg (UD) till Herr t.f. Byråchefen Dr. 
Drougge, Socialstyrelsen, ang. kreditupplysningsbranschen, 31.12.1938, nr: 686, 1 bilaga, Strängt 
förtrolig. 
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”av kända skäl, som ej torde behöva utvecklas, är det för närvarande för den 
praktiska utlänningspolitiken av synnerligen vikt, att en inventering av det 
härvarande utlänningsklientelet kommer till stånd snarast”.33 Vilka dessa kända 
skäl var utvecklades inte utan ansågs som underförstått. Byrån avsåg troligen 
Novemberpogromen och risken för en ökad ström av judiska flyktingar, vilket 
också kunde syfta på risken för en uppblossande antisemitism. 

Regeringen verkar inte ha haft några större invändningar mot förslaget att 
döma av det justitieminister K. G. Westman skrev i sin dagbok den 2 januari 
1939: ”Allmän beredning kl. 2. Först ett ärende om räkning av utlänningar, där 
ett justitiedepartementets utkast mildrades”.34 Anteckningarna handlar i övrigt 
bara om Ålandsfrågan; frågan om utlänningsräkningen verkar inte ha varit 
särskilt framträdande.35 En genomgång av konseljakten visar att det inte är helt 
tydligt vad det var som mildrades, men det tycks inte ha handlat om punkten 
som frågade efter utlänningens ”ras”. 

I konseljakten finns däremot ett dokument med handskrivna anteckningar där 
någon, oklart vem, har skrivit ner Nürnberglagarnas definition av ”jude”. I 
akten finns också en ändring i anvisningarna där lydelsen ”frågan besvaras med 
ja, om båda föräldrarna eller endera av dem äro av judisk härkomst eller 
mosaiska trosbekännare” ändrades till ”här uppgives, om båda föräldrarna eller 
endera av dem äro judar oavsett om de är mosaiska trosbekännare”. 
Dokumentet tillsammans med ändringen i anvisningarna visar att det var 
nazisternas definition av ”jude” i Nürnberglagarna som stod som förlaga för 
den svenska utlänningsräkningen. Det enda som i övrigt verkar ha kommit upp, 
noterat i en promemoria över remissinstansernas synpunkter, var hur lång tid 
utlänningsräkningen skulle pågå och vilka utlänningar som skulle inkluderas.36 
Men det faktum att den svenska officiella definitionen av jude förändrades från 
en religions- till en ”ras”-definition tycks inte ha väckt något uppseende. 
Möjligen ska detta tolkas som en process i vilken det skedde en kodifiering av 
en praxis som tillämpats mer eller mindre konsekvent sedan 1920-talet. 

Den 10 januari 1939 kom kungörelsen om utlänningsräkningen från trycket. I 
broschyren ”Råd och anvisningar” som Socialstyrelsen gav ut till samtliga polis-
myndigheter i Sverige i samband med räkningen fanns utförliga anvisningar om 

                                                 
33 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Konungen med förslag om anordnande av en 
utlänningsräkning, VI:429, 8.12.1938. 
34 K. G. Westman, Politiska anteckningar april 1917-augusti 1939. Utgivna genom W. M. Carlgren, 
Stockholm 1987, s. 188. Inte heller Utrikesdepartementet verkade ha några andra synpunkter på 
ärendet än att det borde heta ”utlänningsinventering” istället för räkning, se RA, UD, 1920 års 
dossiersystem, P:1326, PM rörande förslaget till kungörelse angående utlänningsräkning, 
Hallenborg (UD), 21.12.1938. 
35 Byström menar att flyktingfrågorna inte utgjorde ett eget politikområde, se Byström 2006, 
s. 243. 
36 RA, Justitiedepartementet (JD), Konseljakter, 4.1.1939, nr. 13 ”Utlänningsanmälan”. Dessa 
synpunkter lämnades av Socialstyrelsen, Säkerhetschefen Hallgren, Chefen för försvarsstaben och 
Avdelningschefen för försvarsstabens underrättelseavdelning. 
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hur frågorna skulle besvaras. Intressant nog ansågs fråga 13, om endera eller 
båda föräldrarna var judar, ”icke giva anledning till närmare kommentarer”.37 

Samma dag som kungörelsen kom från trycket offentliggjorde utlännings-
byrån en kommuniké via TT och Sveriges radio.38 I kommunikén skrev byrån 
att utlänningsfrågans ökade betydelse den senaste tiden gjorde att det fanns ett 
intresse hos staten och allmänheten att få ”kännedom om det aktuella 
främlingsbeståndets omfattning och sammansättning med mera”.39 Därefter 
berördes frågan om huruvida en eller båda av utlänningens föräldrar var judar. I 
ett utkast till kommunikén som visats för justitieministern skrev byrån: 

Med avseende härå må hänvisas till det kända förhållandet, att judisk härkomst 
kommit att spela en betydande roll i den internationella främlingspolitiken, varför 
en statistisk redovisning i berörda hänseende av främlingsklientelet i Sverige 
ansetts vara av intresse. Emellertid kan meddelas, att frågans upptagande i detta 
sammanhang icke innebär, att regeringen skulle förbereda några speciella 
författningsföreskrifter i fråga om inresande eller härvarande utländska eller 
svenska judar, och ej heller, att Socialstyrelsen vid tillämpningen av gällande 
utlänningsförfattningar skulle få att tillämpa praktiska grundsatser, avvikande från 
de hittills följda.40 

I den slutgiltiga versionen hade dock den sista meningen skrivits om: 

Emellertid kan meddelas, att frågans upptagande i detta sammanhang icke 
innebär, att regeringen och socialstyrelsen skulle överge de grundsatser, som 
hittills följts i fråga om utlänningspolitiken.41 

Meningen om svenska judar ströks alltså helt, men trots att andemeningen var 
att politiken inte skulle förändras är det anmärkningsvärt att Drougge 
överhuvudtaget blandade in svenska medborgare med mosaisk tro i 
sammanhanget. Detta behöver dock inte återspegla vad hela utlänningsbyrån 
ansåg, och det är fullt möjligt att Drougge gjorde ett klavertramp. Om så var 
fallet var det inte någon diskussion som finns bevarad i skrift i arkivet. 

I utlänningsräkningen nöjde sig Socialstyrelsen alltså inte med att efterfråga 
trosbekännelse utan var också intresserad av ”ras”, och inte vilken som helst 
utan just den ”judiska rasen”. Att frågan om ”den judiska rasen” var känslig var 

                                                 
37 RA, Ub, Ö I:1, Socialstyrelsen till samtliga polismyndigheter, Råd och anvisningar till 
polismyndigheterna i anledning av kungl. kungörelse den 4 januari om särskild anmälan rörande 
utlänning, 23.1.1939. 
38 Delar av det här materialet har tidigare analyserats i en artikel från 2002, se Karin Kvist 
[Geverts], ”A Study of Antisemitic Attitudes within Sweden’s Wartime Utlänningsbyrån”, 
’Bystanders’ to the Holocaust. A Re-evaluation, London & Portland 2002. 
39 RA, Ub, B II:1, Kommuniké till TT och till Radio, 10.1.1939, Kurt Bergström. 
40 RA, Ub, B II:1, Visat för justitieministern d. 10.1.1938, (Fel, ska vara 1939) ED [Erik 
Drougge]. 
41 RA, Ub, B II:1, Kommuniké till TT och till Radio 10.1.1939, Kurt Bergström. 
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uppenbart på utlänningsbyrån och tydligen uppfattade Utrikesdepartementet 
situationen på samma sätt att döma av presschefen Oscar Thorsings brev till 
pressattachén K. A. Damgren i Berlin den 10 januari. Thorsing skrev att 
kungörelsen om utlänningsräkningen mycket väl kunde väcka uppmärksamhet 
utomlands och att ”härvid kunna måhända oberättigade slutsatser dragas” av 
det faktum att en av frågorna rörde ”judisk härkomst”. Han fortsatte: 

Härutinnan bör emellertid framhållas, att uti nuvarande situation det 
uppenbarligen är nödvändigt att hålla reda på vilka utlänningar, som äro arier och 
vilka icke. Att dylika uppgifter ansetts böra infordras utgör ingalunda uttryck för 
något slags antisemitiska tendenser, ej heller för någon slags benägenhet att gilla 
den diskriminerande politik, som i stora delar av Centraleuropa bedrives mot 
judarna. Att det däremot vid bedömande huruvida inresetillstånd till Sverige kan 
beviljas numera är erforderligt beakta arierbegreppet ligger ju i öppen dag.42  

Utrikesdepartementet går i brevet från benämningarna ”jude” och ”judisk” till 
nazistisk terminologi och skriver ”arier” rrespektive ”arierbegreppet”. 
Thorsings farhågor visade sig vara välgrundade, för redan dagen efter, den 11 
januari 1939, skrev Daily Herald följande under rubriken ”Sweden’s shock for 
Jews”: 

Sweden, one of the world’s most democratic nations, has apparently been forced 
at last by the Nazis into bowing the knee to their anti-Semitic theories. […] All 
foreigners staying in Sweden longer than two days will have to answer a series of 
questions. And one of them will be whether either of their parents were Jews. The 
very possibility of any discrimination between foreigners or citizens on the 
grounds of race or religion would have seemed merely ludicrous to Swedes a few 
years ago.43 

Daily Herald upprördes över möjligheten att judar skulle kunna diskrimineras på 
grund av ”ras” medan två tyska tidningar återgav ett telegram från Deutsches 

                                                 
42 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, Thorsing (UD) till Herr Pressattachén K. A. 
Damgren (Berlin), angående övers. kungörelse ang. räkning av utlänningar, 10.1.1939. Ett 
likadant brev skickades samma dag till pressattachén G. K:son Kjellberg i Paris och till 
pressattachén i London samt till Socialstyrelsens generaldirektör för kännedom. I utkastet till 
brevet har ordet ”tyvärr” strukits i samband med varför ”arierbegreppet” behövde beaktas. 
Matilda Olsson har i en C-uppsatsen hittat exakt samma formulering i ett dokument i 
Socialstyrelsens hemliga arkiv. Tyvärr har jag inte återfunnit dokumentet, men om det är riktigt 
tyder det på att Socialstyrelsen skickade ut interna instruktioner till andra myndigheter och att det 
är denna instruktion som utgör Thorsings underlag. Det kan också förstås som att standard-
förfarandet innebar att samma formuleringar återanvändes utan större variation. Matilda Olsson, 
”’Judisk mor och/eller Judisk far?’ – En studie av Socialstyrelsens arbete med utlännings-
räkningen”, Historiska institutionen, Uppsala universitet, opublicerad C-uppsats, Uppsala 2005, 
s. 18. 
43 ”Sweden’s shock for Jews”, Daily Herald, 11.1.39. Klippet återfinns i RA, UD, 1920 års 
dossiersystem, P:1326. Lindberg nämner artikeln i Daily Herald kortfattat i en not, se Lindberg 
1973, s. 335, not 59. 
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Nachrichtenbüro som menade att frågan om ”ras” var ”anmärkningsvärd”. 
Völkischer Beobachter menade å sin sida att räkningen var nödvändig eftersom 
judiska flyktingar, enligt tidningen, hade försökt hålla sig undan 
polismyndigheterna.44 Dessa klipp visar att det fanns pressreaktioner 
utomlands, men hur reagerade den svenska pressen? Svaret är att den intressant 
nog inte reagerade alls, utan istället återgavs informationen i kungörelsen nästan 
ordagrant och utan ifrågasättande.45 

Redan i slutet av mars skickades ett förslag till presskommuniké till utrikes-
minister Sandler där preliminära siffror från räkningen presenterades.46 Det som 
meddelades i kommunikén återgavs i stort sett ordagrant i aprilnumret av Sociala 
Meddelanden där de preliminära resultaten av utlänningsräkningen redovisades. I 
denna artikel särskildes judar från övriga flyktingar. Att det inte var 
trosbekännelse som avgjort vem som kategoriserats som jude är tydligt i 
brödtexten där Socialstyrelsen skrev: ”Av utlänningarna kunna 3420 betecknas 
som judar (fader, moder eller båda judar)”.47 Detta innebar etablerandet av en 
praxis på byrån som även fortsättningsvis, i redovisningen av utlännings-
statistik, särskilde judiska flyktingar från övriga flyktingar. 

Anna Svensson har undersökt utlänningsräkningen på det lokala planet i 
Lund och hon konstaterar att ”ingen tycks ha reagerat eller protesterat mot att 
de skulle ange om de var judar”. Dock fanns det enstaka undantag. Hon återger 
svaren från två engelska akademiker som bägge skrev att de var brittiska 
medborgare som svar på frågan om fadern eller modern var judar. På den ena 
blanketten har tjänstemannen skrivit dit ”Enligt tyskt begrepp: Nej. Nej” och 
på den andra ”enligt engelsk lag ingen skillnad å judar och övriga undersåtar”.48 
Svensson ställer den mycket relevanta frågan om det var någon skillnad enligt 
svensk lag? Precis som Jarlert visat var det ingen skillnad enligt lag, men en 
faktisk skillnad utarbetades på administrativ nivå.49 Det är oklart om det var en 

                                                 
44 RA, SUK, Hemliga, F 4:1, nr. 18. Akten innehåller ett brev från Damgren till Thorsing den 
12.1.1939 där denne i avskrift återger reaktioner ifrån Deutsches Nachrichtenbüro, Berliner Tageblatt, 
Berliner Börsen-Zeitung och Völkischer Beobachter. Thorsing fick alltså sina farhågor besannade. Dessa 
uppgifter återges också i Lindberg 1973, s. 335, not 59. 
45 Undersökningar av den svenska pressens reaktion på utlänningsräkningen har gjorts av Olsson 
och av Torbjörn Persson i en B-uppsats. Bägge kommer fram till att räkningen inte väckte någon 
uppmärksamhet i svensk press, se Olsson 2005, s. 19 och Torbjörn Persson, ”Den svenska 
rädslan för judisk massinvandring. Svenska tidningars reaktioner på utlänningsräkningen 10–17 
februari 1939”, opublicerad B-uppsats, Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2005, 
s. 22-23. 
46 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:2, Kurt Bergström (Socialstyrelsen) till 
Hans Excellens Herr Utrikesministern Sandler ang. utlänningsräkningen, 28.3.1939. Detta till-
kännagavs också i en kortfattad notis i Sociala Meddelanden, 1939:3. 
47 ”Preliminära resultat av utlänningsräkningen”, Sociala Meddelanden, 1939:4, s. 279. Exakt samma 
formulering återfinns också i den ovan nämnda presskommunikén som gick ut till pressen i slutet 
av mars 1939. Detta tyder på att tolkningen att ett av byråns standardförfarande var att åter-
använda samma formuleringar är riktig. 
48 Anna Svensson, ”Svensk registrering av judar”, Judisk Krönika, 1991:1, s. 12. 
49 Jarlert 2006, s. 20, 58. 
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lokal tjänsteman som gjorde anteckningarna, men om så var fallet innebar det 
att utlänningsbyråns intention att använda Nürnberglagarna som förebild slog 
igenom och uppfattades med största tydlighet också på det lokala planet. 
Sverige följde alltså en linje där den administrativa praxisen följde lagstiftningen 
i flyktingens hemland. Detta gällde i fallet med ”ras”-terminologin och med 
äktenskapslagstiftningen. Däremot gällde det inte, som Nordlund visat, i fråga 
om ”ariseringskraven” mot svenska företag.50 Detta skulle kunna förstås utifrån 
att de olika typerna av ärenden kategoriserades i enlighet med standard-
förfaranden som sedan följdes. Uppenbarligen kategoriserades dock dessa 
ärenden olika. Möjligen ligger förklaringen i att ”ariseringskraven” mötte 
protester hos den svenske utrikesministern, medan ”arierbevisen” och ”ras”-
terminologin inte väckte likartade protester. 

Sekreteraren Erik Drougge konstaterade i en artikel om utlänningsräkningen, 
i Social Årsbok, att ”socialstyrelsens beräkningar angående det tyska flykting-
klientelets storlek hållit sig något i överkant”.51 Även byråchefen Kurt 
Bergström menade att ”resultatet av räkningen blev ingen överraskning för de 
initierade, men bidrog i hög grad att lugna stämningen ute i landet, åtminstone 
tills vidare”.52 Lindberg drar slutsatsen att avsikten med utlänningsräkningen var 
att påverka opinionen och konstaterar att intresset för flyktingfrågan mattades 
av under våren 1939.53 En annan trolig förklaring, som Drougge själv anförde, 
är att de åtgärder som svenska myndigheter tillgripit under hösten 1938 för att 
stoppa judiska flyktingar hade skickat en tydlig signal till flyktingarna om att den 
svenska inställningen var restriktiv.54 

Delsammanfattning: Ett kodspråk för de invigda 
Tolkningen av lagstiftningen kan sägas röra sig på nivån av beskrivningar av 
flyktingpolitiken och inte av det faktiska utfallet av politiken. I kapitlet har jag 
visat att det inte bara handlade om hur lagen skulle tolkas, utan i lika hög grad 
om att legitimera den förda flyktingpolitiken. Hur ska då denna tolkning av 
lagstiftningen förstås? När det gäller septemberkungörelsen och det hemliga 
cirkuläret är det tydligt att byråns politik syftade till att hålla judar borta från 
Sverige, men frågan är förstås varför. Antagligen ska man förstå det som att 
byrån inte kunde skicka tillbaka de judiska flyktingarna eftersom Tyskland inte 
tog emot dem, och väl inne i Sverige blev man inte av med dem. 

                                                 
50 Nordlund 2007, s. 282, 302. Se även Nordlund 2005:4. 
51 Drougge 1939, s. 189. 
52 Bergström citeras i Lindberg 1973, s. 218. 
53 Ibid., s. 217–218. Både Olsson och Persson konstaterar att då det preliminära resultatet 
presenterades för pressen i slutet av mars 1939 väckte det inga våldsamma reaktioner utan snarast 
lättnad, se Olsson 2005 och Persson 2005, s. 21. 
54 Drougge drar denna slutsats i RA, Ub, E IV:1, Erik Drougge till Herr Konsul T. Bergendahl, 
Wien, Exp. nr: 7293, 26.11.1938. Även Lindberg gör denna tolkning, se densamme 1973, s. 218. 
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Septemberkungörelsen blev lösningen på detta problem. Så beskrev åtminstone 
Danmarks representant, på den nordiska expertkonferensen för utlännings-
frågor i Stockholm i maj 1939, principerna för den danska flyktingpolitiken. 
Fullmäktigeledamoten i danska utrikesministeriet, Paul B. Ryder, hävdade att: 

Den ledande principen i den danska regeringens flyktingpolitik vore, att man 
såvitt möjligt förhindrade, att flyktingar, särskilt judar, komme in i landet. Hade de 
väl kommit in, sändes de icke tillbaka till Tyskland. Man intoge alltså en rent 
defensiv ståndpunkt. Motiven för denna flyktingpolitik voro fruktan för en 
antisemitisk rörelse och i samband därmed en växande nazistisk rörelse i 
Danmark.55 

Som visats i kapitel 2 höll Gösta Engzell vid Utrikesdepartementet med om 
denna synpunkt; den danska karakteriseringen av flyktingpolitiken kan därför 
sägas gälla också för Sverige. Det tycks som att byråkraterna fruktade att om 
judar definierades som politiska flyktingar skulle detta leda till att Sverige 
”invaderades” av flyende judar och, liksom Lindberg påpekat, att detta troddes 
leda till att antisemitismen skulle öka. 

Det verkar också uppenbart att frågan om hur gruppen judar skulle definieras 
var känslig. Svenska myndigheter hade ett intresse av att följa den nazityska 
definitionen eftersom den påverkade vilka som sökte sig ut ur Tyskland som 
flyktingar. Men detta innebar inte att Sverige också, per automatik, behövde 
överta definitionen och terminologin från Nürnberglagarna. Det tycks som om 
övertagandet blev en process som skedde under en längre tid där svenska 
myndigheter till en början använde ett kodspråk med omskrivningar som 
åsyftade de judiska flyktingarna. Efter utlänningsräkningen i februari 1939 blev 
det dock tydligt att frågan om ”ras” bara gällde en – den ”judiska rasen”. 

Vidare är det tydligt att myndigheterna medvetet valde att skilja mellan 
politiska flyktingar och judiska flyktingar för att kunna bibehålla en restriktiv 
politik. Om judar hade definierats som politiska flyktingar skulle de enligt 
svensk lag inte ha kunnat utvisas ur Sverige sedan de väl kommit in i landet. 
Därför gällde det att inte låta dem resa in utan att tvinga dem att på förhand 
ansöka om tillstånd och viseringar. Detta var också det uttalade syftet med 
septemberkungörelsen och det hemliga cirkuläret. Som visats i kapitel 2 
räknades judar inte som politiska flyktingar i något av de nordiska länderna. 

Talet om att göra ett urval av dem som lättast kunde assimileras eller tas om 
hand avslöjar att svenska myndigheter inte trodde på assimilation av judiska 
flyktingar och därför i huvudsak ville bevilja tillstånd och visering för dem som 
skulle resa vidare. Svensk flyktingpolitik handlade alltså inte om att ta hand om 
flyktingar i Sverige utan om att i första hand inte släppa in judiska flyktingar alls 
och i andra hand, om de släpptes in, ha garantier för att man kunde bli av med 

                                                 
55 RA, Ub, E II a:2, Referat av förhandlingarna i Stockholm följande dagar år 1939 mellan 
representanter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, s. 7. Jämför kapitel 2. 
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dem. Språkbruket och beskrivningarna av ”politiska flyktingar i egentlig 
mening” som ”medmänniskor […] i fara” till skillnad från ”judiska 
utvandrare”/”emigranter” som ”ännu sällan [var] hotade till liv och lem” eller 
som ”av allenast vantrevnad” eller av ekonomiska skäl ville ”utvandra” från 
Tyskland blev ett sätt att legitimera den förda politiken. En politik vars suddiga 
definition lämnade fritt spelrum för tolkning på administrativ nivå. 

Hur ska då utlänningsräkningen förstås? En viktig slutsats är att Social-
styrelsen tydligt uttalade att som ”jude” kategoriserades den som var född av 
minst en judisk förälder. Därmed övergavs den tidigare definitionen att det var 
religionen och inte ”rasen” som avgjorde. Detta innebar att även de som 
konverterat till exempelvis kristendomen också kategoriserades som judar. Att 
Drougge dessutom förde in svenska medborgare av mosaisk tro i diskussionen 
är anmärkningsvärt och tyder på att det inte var fråga om en allmän främlings-
rädsla utan om antisemitism – där alla judar, oavsett medborgarskap och 
nationalitet, sågs som annorlunda och problematiska. Huruvida den föreställ-
ningen delades av andra tjänstemän på utlänningsbyrån kan jag dock inte säga. 
Jag menar dock att det faktum att Drougge inte fick någon reprimand, liksom 
att episoden inte omnämns i Sandlerkommissionens förhör efter kriget, tyder 
på att föreställningen om inte accepterades så åtminstone tolererades. Med 
andra ord att de var påverkade av det antisemitiska bakgrundsbruset. Det som 
talar för denna tolkning är att motiveringen för att utlänningsräkningens 
genomförande uppfattades som underförstådd och att Thorsing värjde sig mot 
befarade anklagelser om antisemitism och diskriminering. 

Jag anser att den svenska definitionen av ”jude” var påverkad av den 
nazistiska definitionen i Nürnberglagarna från 1935, och att grogrunden för en 
”ras”-definition låg i rasbiologins utbredning under 1920- och 1930-talet. Detta 
resonemang stöds också av tidigare forskning som dels hävdat att ”ras”-
tänkandet var centralt under 1920-talet, dels att ”ras”-paradigmet levde kvar i 
det allmänna medvetandet också långt senare än 1930-talet då rasbiologin 
förlorade sitt fäste som vetenskaplig disciplin.56 Det fanns förvisso en konti-
nuitet i föreställningen om judar som annorlunda och problematiska från 1920-
talet men det faktum att ”ras” kom att utgöra grunden för definitionen måste 
ses som ett tydligt brott. 

                                                 
56 Se Svanberg & Tydén 2005, s. 61–62; Jarlert 2006, s. 65. Angående den rasbiologiska diskursen 
som stöd och inkörsport för antisemitismen, se Hammar 1964, s. 381–382; Berggren 1999, s. 341. 



   

KAPITEL 5.  
Framväxten av riktlinjer och  
principer för flyktingpolitiken 

Jag har tidigare visat att lagstiftningen inte gav tydliga direktiv för hur flykting-
politiken skulle föras. Det här innebar att utformandet av flyktingpolitiken 
lämnades till den administrativa nivån, det vill säga att det i hög grad var 
myndigheterna och tjänstemännen som ställde upp riktlinjer och skapade en 
praxis. I kapitlet undersöks hur dessa riktlinjer och principer formulerades samt 
hur politiken legitimerades av utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet.1 
Fokus i undersökningen ligger på tidsperioden 1938–1944, men jag har också 
sträckt ut undersökningen i tid till åren före 1938 och efter 1944 för att kunna 
spåra kontinuitet och förändring i föreställningar och beskrivningar av praxis. 

De frågor som ska besvaras är: Vilka riktlinjer, direktiv och principer 
utvecklades för hanteringen av flyktingar? På vilket sätt formulerades dessa? 
Var riktlinjerna offentliga eller interna? I vilken mån baserades riktlinjerna på 
tidigare praxis? Förändrades riktlinjerna över tid? Skilde sig riktlinjerna åt 
mellan utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet? Hur beskrevs och legitime-
rades den förda flyktingpolitiken? Hade utlänningsbyrån kännedom om för-
följelserna av judar respektive Förintelsen, och påverkade kännedomen den 
förda flyktingpolitiken? 

Tiden före 1938 
Före utlänningsbyråns tillkomst 1938 beviljade, som tidigare nämnts, byrån för 
sociala ärenden i allmänhet på Socialstyrelsen uppehållstillstånd medan Utrikes-
departementet utfärdade uppehållsvisering till utlänningar som var viserings-
pliktiga.2 Det fanns också andra aktörer som arbetade med utlännings-
kontrollen, som exempelvis Polisbyrån, men dessa berörs inte här. Syftet med 

                                                 
1 De arkiv som har använts för denna undersökning är Socialstyrelsens första byrås arkiv, 
utlänningsbyråns arkiv, Utrikesdepartementets arkiv (både 1920 års dossiersystem och 
Expeditionen för utländska passärenden), Socialstyrelsens hemliga arkiv samt Statens 
utlänningskommissions arkiv. 
2 Hammar 1964, s. 212. 
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genomgången av perioden före 1938 är undersöka om det fanns riktlinjer redan 
från den tiden för att se i vilken mån det fanns en kontinuitet i praxis. 

I en promemoria angående utlänningslagen 1927 skrev Socialstyrelsen 
huvudsakligen om arbetstillstånden, men här fanns också rubriken ”ras-
synpunkter” där styrelsen skrev att ”erfarenheten visat, att särskilt vissa folkslag, 
som företrädesvis ägnat sig åt fri näringsutövning, ha en benägenhet för 
släktinvandring. Kommer sådan utlänning hit, bildar han en replipunkt för 
invandring av släktingar”.3 Judar nämndes förvisso inte uttryckligen i prome-
morian, men Carlsson och Hammarström har visat att liknande omskrivningar 
användes om judiska gårdfarihandlare. Därför menar jag att det är troligt att det 
var judar som avsågs, inte minst eftersom judar vid denna tid inte sällan ägnade 
sig åt just fri näringsutövning.4 

I en vördnadsfull promemoria till utrikesministern redogjorde Socialstyrelsen 
i juni 1931 för den nya utlänningslagens verkningar. De skrev att ärenden från 
de nordiska grannländerna ägnades särskild hänsyn med tanke på att det funnits 
ett ”naturligt folkutbyte mellan de nordiska länderna”. Näst Skandinavien ”är 
Tyskland det land i Europa, med vilket det livligaste folkutbytet äger rum”.5 
Denna synpunkt angående de nordiska länderna är inte särskilt förvånande, 
men även när det gällde Tyskland hade Sverige alltså ett stort utbyte.6 

Vid ett möte i Nationernas förbund i september 1933 diskuterades den inter-
nationella hjälpaktionen för flyktingar från Tyskland och farhågor uttrycktes för 
att de judiska flyktingarna skulle ”falla det allmänna till last”.7 Enligt mötet 
fanns det två sätt att lösa flyktingproblemet: dels genom assimilation av flyk-
tingarna i de länder som tagit emot dem, dels genom kolonisation i den nya 

                                                 
3 RA, Socialstyrelsens arkiv (SoS), Bsa, F I:1, P.M. angående den nya kungörelsens tillkomst, 
utarbetad mars 1927 till föredragning i andra lagutskottet, s. 5. 
4 Se Carlsson som skriver att riksdagsmannen Johan Johansson i Stockholm förknippade 
gårdfarihandeln med judar och ”talade om ’danska provryttare och affärsmän, vilka snart, 
mångtaliga som Egyptens gräshoppor, översvämma det gamla Thule’”, Carlsson 2004, s. 141. 
Hammarström skriver att ”i grälla färger målades hotbilder av konspirerande och ockrande judar 
upp – ’svältande ebréer’ skulle översvämma landet för att lura gods och egendom av allmogen”, 
Hammarström 2007, s. 91–92. 
5 RA, SoS, Bsa, F I:1, V.P.M. till hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärendena, 
Socialstyrelsen, 10.6.1931, Exp. nr. H:I:5, s. 1–2. 
6 Bengt Åhsberg skriver: ”Sedan ett halvt århundrade tillbaka var svenskt samhällsliv inom olika 
samhällsområden utsatt för tysk påverkan. […] Det tyska språket dominerade helt inom den 
högre utbildningen och studieresor inom de olika ämnesområdena gick huvudsakligen till 
Tyskland. Denna starka bindning till Tyskland gällde under hela mellankrigstiden”, Åhsberg 
2003:2, s. 172. I en tidigare uppsats skriver han: ”Tyskvänligheten i Sverige har sin grund i ett 
sedan decennier tillbaka existerande tyskt inflytande inom skilda samhällsområden som 
utbildning, vetenskap, kultur, ekonomi och militärväsen. Framväxten av orienteringen mot 
Tyskland hade sin upprinnelse i utrikespolitiken i början av 1870-talet, då en omläggning av den 
genomfördes”, se densamme, ”Pronazismen i Sverige under 1930-talet. Ideologiska och menta-
litetsmässiga grunder”, Scandia. Tidskrift för historisk forskning, 1999:2, s. 227. 
7 RA, SoS, Bsa, F I:1, P.M. ang. den internationella hjälpaktionen för flyktingar från Tyskland, 
odaterad. Promemorian är osignerad men troligen skriven av det svenska ombudets ersättare, 
legationsrådet Winter på Utrikesdepartementet, se s. 19.  
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världen. Inte helt förvånande ansågs det sista sättet vara ”den bättre lös-
ningen”.8 Av promemorian framgick också att flera länder uttryckligen sade att 
de inte var immigrationsländer men att de kunde fungera som transitoland.9 
Dessa formuleringar, en oro över att flyktingarna skulle komma att kosta staten 
pengar och en idé om att judiska flyktingar inte var möjliga att assimilera men 
eventuellt kunde tas emot under en kort period i väntan på vidare emigration, 
återkom i senare dokument skrivna av utlänningsbyrån och Utrikes-
departementet. 

I juli 1933 ombads Socialstyrelsen yttra sig angående huruvida viserings-
tvånget gentemot tyska medborgare skulle återinföras. Styrelsen svarade en 
månad senare att den inte ansåg att visering skulle införas och att det avgörande 
varit att det inte funnits någon ”tendens till större tillströmning av tyska flyk-
tingar” till Sverige.10 Styrelsen skrev också att en del av de politiska flyktingarna 
som togs om hand av Arbetarrörelsens kommitté för politiska flyktingar (senare 
Arbetarrörelsens flyktinghjälp) ”äro av judisk nationalitet”. Jag tolkar detta som 
att en judisk flykting kunde definieras som en politisk flykting.11 Styrelsen 
meddelade vidare att den tagit hänsyn till flyktingens anknytning till Sverige i 
uppehållstillståndsärenden. Därefter gjordes ett viktigt tillägg: ”Styrelsen har 
däremot icke ansett sig kunna godkänna en sådan princip, att ansökningen 
skulle bifallas enbart av den orsaken, att sökanden själv uppgivit sig vara 
flykting på grund av ras eller sin politiska verksamhet”.12 Som politisk flykting 
räknade styrelsen den som riskerar att straffas för ett politiskt brott om veder-
börande återvände till sitt hemland, och konstaterade att för flertalet var skälet 
snarare ”vantrivsel, förminskade utkomstmöjligheter och personliga obehag 
under den nya politiska regimen i Tyskland”.13 Detta sätt att skilja mellan 
”riktiga” politiska flyktingar och judiska flyktingar var, som jag visat i kapitel 4, 
även vanligt förekommande på utlänningsbyrån under slutet av 1930-talet. 

Under 1930-talet fick styrelsen dokument för kännedom från Utrikes-
departementet där andra länders inställning till de tysk-judiska flyktingarna 
redovisades. I skrivelserna, som författats av olika tjänstemän på beskickningar i 
Europa, användes konsekvent beteckningarna ”tysk-judiska befolknings-
element” och ”befolkningselement av judisk ras” för att ringa in den grupp 
flyktingar som man talade om.14 

                                                 
8 Ibid., s. 6. 
9 Ibid., s. 8 där schweiziska representanten uttrycker sådana åsikter och s. 14 där den franska 
representanten säger samma sak. 
10 RA, SoS, Bsa, F 1:1, V.P.M. till Hans Excellens Herr Statsminister Hansson, 18.8.1933, s. 1. 
11 Ibid., s. 3. 
12 Ibid., s. 4. 
13 Ibid., s. 5. 
14 Se exempelvis RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:1, K. I. Westman (Bern) 
till Herr Statsrådet och t.f. Chefen för Utrikesdepartementet ang. Schweiz’ ställning till tysk-judisk 
invandring, 29.7.1933, s. 5; Leijonhufvud (London) till Herr Statsrådet och t.f. Chefen för 
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I maj 1934 skrev Utrikesdepartementet två promemorior som senare 
hamnade i instruktionsdossién – en akt där skrivelser om riktlinjer för flykting-
politiken samlades. Den första promemorian rörde ”judebarn” på Ludvig 
Poseners skola Kristinehov i Skåne och vittnade om den restriktiva politik som 
myndigheterna förde gentemot judiska flyktingar, med den Mosaiska 
församlingens i Stockholm goda minne. Förhandlingar hade förts mellan 
Posener och notarie Nyberg på Socialstyrelsen om att ge uppehållstillstånd för 
25 ”judiska barn av tysk nationalitet”. Posener försökte sedan öka antalet, men 
Nyberg föreslog att ansökan skulle avslås. Med sig hade han den tidigare 
omnämnde kamreren i Mosaiska församlingen, Mauritz Grünberger, som enligt 
promemorian i ”kategoriska ordalag förordat att ansökan bleve avslagen” 
eftersom det skulle ”leda till orimliga konsekvenser om man släppte in ett större 
antal unga judar av annan än tysk nationalitet”.15 

I en promemoria författad senare samma månad ställde sig Grünberger åter 
på myndigheternas sida. Denna gång gällde det ett enskilt ärende men Utrikes-
departementet framhöll att man ansåg sig behöva ”iakttaga stor försiktighet vid 
beviljandet av inreseviseringar för personer av judisk börd från Tyskland”, och 
att detta även borde ligga i församlingens intresse. Bäggedera höll Grünberger 
alltså med om.16 

I en artikel i Judisk Tidskrift redovisade Samuel Nisell aktuell statistik över 
antalet judiska flyktingar i Sverige. Artikeln skrevs efter påståenden i pressen 
om att 24 000 tyska judar ”invaderat” Sverige. Han visade att från mars till 
december 1933 hade Socialstyrelsen beviljat 120 uppehålls- och arbetstillstånd 
till judar. Det totala antalet ansökningar var 167 och räknar man bort dem 22 
ansökningar som ännu inte avgjorts hade alltså 25 avslagits. Nisell menade 
därför att det inte gick att ”tala om någon tysk-judisk invasion i vårt land”.17 

I en promemoria angående uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige skrev Erik 
Drougge på Socialstyrelsen att utlänningslagen ”endast indirekt [ger] vissa rikt-
linjer för Socialstyrelsens bedömande av ärenden rörande uppehålls- och arbets-
tillstånd” och att styrelsen därför var ”inom tämligen vida gränser obunden i 
sitt bedömande”. Drougges tolkning var därför att det inte fanns någon 
”främlingspolitik” att tala om, utan att ansökningarna prövades från fall till 
fall.18 Hans beskrivning vittnar om att myndigheterna värdesatte handlings-
friheten, vilket även Lindberg konstaterat.19 

                                                                                                                   
Utrikesdepartementet ang. brittiska regeringens ställning till frågan om fristad för tysk-judiska 
befolkningselement, 27.7.1933, s. 1 . 
15 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, P.M., (UD), 3.5.1934. 
16 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, P.M. (signatur JS), 17.5.1934. 
17 Samuel Nisell, ”Tysk-judisk invandring i Sverige”, Judisk Tidskrift, 1934:1, s. 8, 11. Nisells artikel 
omnämns även i Hansson 2004, s. 87. 
18 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, P.M. angående uppehålls- och 
arbetstillstånd i Sverige för utländska medborgare, Drougge (Socialstyrelsen), odaterad men 
troligen från 1935, s. 2. 
19 Lindberg 1973, s. 287. Att lagstiftningen inte gav några tydliga riktlinjer konstateras även av 
Berge, se densamme 1992, s. 21, 93. 
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I en rapport över Socialstyrelsens främlingsstatistik från 1935 uppgavs att 
styrelsen efterfrågade religion men att ”uppgifterna är ofullständiga och därtill 
ganska otillförlitliga, då de hänföra sig till av utlänningen själv lämnade 
uppgifter”.20 Utöver denna registrerades dessutom om personen var jude, vilket 
märktes med ett ”m” (för mosaisk trosbekännare) på ett registerkort som var 
ordnat för sig i ett särskilt register.21 Registret fördes sedan 1932, och Social-
styrelsen menade att ordningen fungerade bra och var något som man borde 
fortsätta med. Det har inte tidigare varit känt att registerkort tillhörande ”judar” 
märktes med (m) redan 1932. Jag kommer dessutom att visa att denna sär-
skiljning var något som användes under hela undersökningsperioden. 

I en strängt förtrolig promemoria angående handläggningen av passviserings-
ärenden på Utrikesdepartementet från december 1935 uppmanades till 
försiktighet vid beviljandet av viseringar till flyktingar från ”vissa ost- och 
centraleuropeiska länder” på grund av de senaste årens politiska omvälvningar. 
Med stor sannolikhet syftade detta på judar eftersom departementet exempli-
fierade med personer som ”på grund av sin ras eller politiska åskådning 
berövats möjlighet till utkomst i hemlandet”.22 Särskild försiktighet skulle 
iakttas angående de flyktingar som uppgav besök som skäl, eftersom detta 
sällan var det verkliga skälet till vistelsen. Utrikesdepartementet fortsatte: 
”någon avsikt att, a priori, utestänga flyktingar eller därmed jämställda personer 
från möjligheten att inkomma i Sverige icke förefinnes”, men att det är 
nödvändigt att ”en okontrollerad invandring så långt möjligt förhindras”.23 

Genomgången av perioden före 1938 är tyvärr inte fullständig men den låter 
oss ana de riktlinjer som drogs upp för flyktingpolitiken mellan den första 
utlänningslagen 1927 och den andra 1937. Socialstyrelsen ansåg sig ha relativt 
stort handlingsutrymme eftersom utlänningslagen inte gav tydliga direktiv om 
tillämpningen. Dokumenten beskriver en praxis där en del av bedömningen 
handlade om huruvida flyktingen riskerade att falla det allmänna till last. I 
denna praxis gjordes också en åtskillnad mellan ”judiska immigranter” och 
”egentliga politiska flyktingar”. Judar särskildes sedan 1932 på registerkort 
genom en märkning med (m) för mosaisk trosbekännare. 

Trots att Socialstyrelsen inte ansåg att lagstiftningen gav tydliga direktiv påpe-
kade myndigheten ett flertal gånger att lagens motiv var att skydda arbets-
marknaden och den ”svenska rasens renhet”. Diskussionerna kring riskerna 

                                                 
20 RA, SoS, Bsa, B II:1, Främlingsstatistiken, 1935, s. 7. 
21 Ibid., s. 8. Byrån uppger också att de märker ut politiska flyktingar med ”p” och svenskfödda 
med ”s”. För (m) se RA, SoS, Bsa, A I:1, 1.10.1932 (Erna David) och A I:2, 12.10.1933 (Ernst 
Dreyfuss). 
22 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, Promemoria angående handläggningen av 
passviseringsärenden, 2.12.1935, s. 4. 
23 Ibid., s. 5. I Sandlerkommissionens förhör med Nylander säger han att promemorian bara 
gällde för utlandsorganen och under ”normala förhållanden” och att det därför inte fanns någon 
skriftlig instruktion att följa. Se RA, PUK, F 3:2, Stenografiskt referat av Parlamentariska 
undersökningskommissionens samtal med generalkonsul Lennart Nylander, 7.12.1935, s. 2–3. 
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med besöksvistelse som i sin tur befarades leda till släktinvandring måste förstås 
mot bakgrund av det styrelsen kallar för ”rassynpunkter”. 

Riktlinjer under 1938 
Då utlänningsbyrån började sitt arbete den första januari 1938 var det förvisso 
som en ny organisation men med vissa givna förutsättningar. Byrån tog inte 
bara över riktlinjer och praxis från den byrå inom Socialstyrelsen som tidigare 
hade hanterat utlänningsärenden, utan också en del av tjänstemännen. Flera av 
dessa hade följaktligen varit med och utformat de riktlinjer som gällt fram till 
1938. Också arbetet tillsammans med Utrikesdepartementet var till viss del 
formaliserat redan, även om vissa ansvarsområden försköts från departementet 
till byrån i och med den nya utlänningslagen. Vad innebar denna nyordning? 
Följdes tidigare praxis eller formulerade utlänningsbyrån nya riktlinjer? Hur såg 
dessa i så fall ut? 

Fastställda principer eller bedömningar från fall till fall? 
I en odaterad promemoria om utlänningspolitiken karakteriserade 
Socialstyrelsen den som relativt liberal och framhöll den låga andelen avslag på 
uppehålls- och arbetstillstånd (som högst knappt 7 procent). Styrelsen hävdade 
även att Sveriges geografiska läge gjort att landet inte utsatts för något starkt 
invandringstryck. Den skrev vidare att ”invandringspolitiken [kan] näppeligen 
läggas efter några strikta, orubbliga linjer. Hänsyn måste tagas till växlande 
problem, växlande konjunkturer och andra från tid till annan förändrade förhål-
landen av skilda slag”.24 Liksom tidigare framhölls handlingsfriheten som något 
eftersträvansvärt. 

I referatet från ett möte mellan de nordiska länderna den 21–22 juni i 
Fredensborg i Danmark, där flyktingfrågan diskuterades, redogjorde byråchefen 
Kurt Bergström för den svenska flyktingpolitiken. Han hävdade att den svenska 
flyktingpolitiken generellt sett bestämdes av dels ”det forhaandenværende 
Flygtningetryk”, dels av läget på den svenska arbetsmarknaden.25 I en 
promemoria som i förväg skickats ut till deltagarna utvecklades de svenska 
principerna och riktlinjerna.26 Där framgår att de svenska myndigheterna 
                                                 
24 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1327, Socialstyrelsens utlänningspolitik, Förtrolig, t. [UD] 
arkivet 18/3–39, odaterad men skrevs troligen i början av 1938 att döma av att de senaste 
siffrorna är från 1937 och att det sista stycket verkar referera till 1938: ”Sedan socialstyrelsen från 
och med innevarande år från utrikesdepartementet övertagit ärenden om viseringsförlängningar 
torde avslagsprocenten bliva än mindre”. 
25 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:1, Referat af Forhandlingerne paa de 
den 21. og 22. juni 1938 i Fredensborg og København mellem Repræsentanter for Danmark, 
Finland, Norge og Sverige afholdte Møder om Flygningespørgsmaal, s. 3–4. Referatet är skrivet 
på danska och därför återges citatet på danska. 
26 Promemorian återges i Lindberg, se densamme 1973, s. 90–92. 
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föredrog att flyktingarna ansökte om tillstånd före inresa och att de som gjorde 
det skulle behandlas välvilligt. Bergström varnade även för att en alltför vid 
tolkning av flyktingbegreppet kunde leda till att antalet inresande flyktingar 
ökar, och att det i sin tur kan leda till en ”’negativ inställning till flyktingar över 
huvud taget och därmed försvåra situationen för verkliga flyktingar’”.27 
Lindberg påpekar att det är oklart vad som avsågs med denna skillnad mellan 
flyktingkategorier.28 Jag håller inte med om den tolkningen. Förvisso använde 
Bergström omskrivningar istället för att tala om judiska flyktingar. Men det 
råder ingen tvekan om att det var denna grupp som avsågs. Det var även fråga 
om föreställningar om att antisemitismen var smittsam och en rädsla för att 
alltför många judar i ett land skulle leda till att antisemitism flammar upp. 

Bergström hävdade vidare att Sveriges geografiska läge hade gjort att antalet 
flyktingar hittills inte blivit så stort och att ”genomsnittssvensken” därför var 
”ovan vid utlänningar”. Han avslutade promemorian med att konstatera att 
”Beträffande judar och andra s. k. icke-arier har flyktingskap icke ansetts före-
ligga på grund allenast av ekonomiska svårigheter i hemlandet eller stadgandena 
i Nürnberglagarna” men att styrelsen tagit hänsyn till släktskap med svenskar då 
de bedömt ansökningarna.29 

Förutom generella principer i de olika ländernas flyktingpolitik diskuterades 
också den kommande flyktingkonferensen i Evian. I diskussionen kom Berg-
ström med den något förvånande synpunkten att eftersom judarna var sydlän-
ningar så borde emigration till exempelvis Sydamerika, vars klimat enligt 
Bergström liknade Palestinas, anses som ändamålsenlig. Han hävdade också att 
Sverige inte kunde absorbera stora kontingenter av flyktingar utan att svensk 
flyktingpolitik förutsatte en ”langsom Strøm af Flygtninge”. Utlänningsbyråns 
sekreterare, Erik Drougge, framhöll i sammanhanget den ”latente Fare” för 
massutvandring ”af Jøder fra Polen og visse andre Stater i Østeuropa”.30 
Lindberg skriver att det inte kom något konkret ut av de nordiska förhand-
lingarna. Istället enades representanterna om att förhandlingarna skulle anses 
förtroliga och icke bindande, och detta var ett förslag som, enligt Lindberg, 
passade den svenska politiken.31 

Den 28 juli 1938 inkom för kännedom ett brev ifrån Utrikesdepartementet. 
Brevet hade skickats från konsul Torsten Bergendahl i Wien till Agne von 
Hartmansdorff på departementet och rörde de amerikanska viserings-
bestämmelserna för flyktingar. Bergendahl hävdade att bestämmelserna också 
till viss del påverkade det svenska viseringsförfarandet. I den amerikanska 
promemorian ställdes tre krav: För det första att en ekonomisk borgen ställdes 
                                                 
27 Bergström citeras i Lindberg, se densamme 1973, s. 92. 
28 Ibid., s. 92. 
29 Ibid., s. 92. 
30 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:1, Referat af Forhandlingerne paa de 
den 21. og 22. juni 1938 i Fredensborg, s. 17. 
31 Lindberg 1973, s. 96. Se även Hans Kirchhoff som ger en likartad bild av den danska politiken, 
se Kirchhoff 2005, s. 141–145. 
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av en person som var bosatt i USA. För det andra att personen genomgick en 
läkarundersökning och godkändes. För det tredje möjligheten att personen fick 
ett nummer i någon av kvoterna. Dessa baserades på födelseort, vilket då 
promemorian skrevs innebar att personer födda i Polen, Tjeckoslovakien och 
Tyskland kunde komma i tur relativt snart medan flyktingar födda i Ungern, 
Rumänien och Jugoslavien tidigast kunde få visering efter ett halvår. Bergendahl 
menade att även om de svenska viseringsmyndigheterna garderade sig genom 
att bevilja ansökningar från flyktingar som föll inom de amerikanska bestäm-
melserna, så återstod fortfarande risken att personen senare inte kunde fullfölja 
emigrationen, exempelvis genom att pengar saknades för båtbiljetten.32 
Promemorian visar att Socialstyrelsens oro och rädsla för att judiska flyktingar 
skulle bli kvar i Sverige delades av Utrikesdepartementet. 

Den 27 oktober 1938 skickade utlänningsbyrån ut det tidigare omnämnda 
hemliga cirkuläret till samtliga passkontroller med instruktioner rörande 
flyktingar med J-stämpel i passet. Enligt svensk lag hade österrikiska och tyska 
medborgare rätt att resa in i Sverige utan visering, men med utlänningsbyråns 
cirkulär stoppades alltså judar som inte i förväg hade ansökt om 
uppehållstillstånd eller fått en så kallad gränsrekommendation av beskick-
ningen.33 

Under de första dagarna av november skedde en intensiv brevväxling mellan 
chefen för rättsavdelningen på Utrikesdepartementet, Gösta Engzell, och 
Envoyén Folke Malmar på beskickningen i Prag. Malmar hade tidigare varit 
chef för rättsavdelningen men arbetade sedan 1937 som Sveriges sändebud i 
Tjeckoslovakien.34 I brevväxlingen kom flera av de svenska principerna fram 
och därför tar jag upp diskussionen trots att Lindberg redogjort för den 
tidigare.35  

Det första brevet daterades den 5 november och var Engzells svar på 
Malmars påstående om att den svenska flyktingpolitiken fördes utan ansvars-
känsla.36 Engzell skrev att ”viseringsfallen äro föremål för ganska mycket 
övervägande” och att politiken hittills förts ”från fall till fall” eftersom 
”principer äro svåra att uppställa”. Han fortsatte: ”Naturligtvis äro vi mycket 
restriktiva beträffande judiska emigranter. Vi äro väl medvetna om faran av en 
uppstående antisemitism och hava nog sett små tecken därtill också” och att 

                                                 
32 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, Bergendahl (Wien) till Herr Förste Sekreteraren A. 
von Hartmansdorff (UD), 22.7.1938, för kännedom till byråchefen K. Bergström, 28.7.1938. 
Angående den Mosaiska församlingens i Stockholm syn på det amerikanska kvotsystemet, se 
Rudberg 2008. Se också Thor som diskuterar kvoterna till det brittiska Palestinamandatet, Thor 
2005, s. 246–248. 
33 RA, Ub, E V:3, Hemlig, K. Socialstyrelsen till samtliga passkontroller, 27.10.1938. 
34 Lindberg 1973, s. 163. 
35 Lindberg 1973, s. 163–168. Se även Levine 1996:1, s. 22–24. 
36 Malmars brev till Engzell som startade diskussionen har tyvärr inte återfunnits. Möjligen är det 
en rapport till utrikesministern den 28.10.1938 med titeln ”Judefrågan i Tjeckoslovakien och den 
judiska emigrationen till Sverige”, som återges i Lindberg, som är startskottet. Se Lindberg 1973, 
s. 163–165. 
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denna ängslan delades av ”härvarande svenska judar, särskilt mosaiska försam-
lingen”. De som togs emot var bara ”de mest motiverade” och med det avsåg 
Engzell sådana vilkas uppehälle blir tillfälligt i väntan på att resa vidare. Man tog 
också emot ”äldre, nära anhöriga till svenskar” om de kunde uppvisa 
ekonomiska garantier.37 

Den 7 november skrev Malmar till utlänningsbyråns chef Kurt Bergström: 
”Jag har nu tagit min position. Från den 1 oktober har icke något visum, ingen 
s.k. gränsrekommendation lämnats till någon judisk emigrant. Någon annan 
lösning är icke möjlig”.38 Han fortsatte med att hävda att om han gjorde ”ett 
enda undantag, är gärdet uppgivet”, eftersom ryktet skulle sprida sig ”med 
vindens hastighet”.39 Något svar från Bergström till Malmar har inte 
återfunnits.40 Tre dagar senare skrev Malmar till Engzell: 

Om Ni ha planer på att starta en nazistisk rörelse i Sverige eller om Ni tycka att 
antisemitiska manifestationer är ett behövligt och livgivande inslag i gatubilden, 
som hittills saknats i vår [sic!] lugna och något tråkiga land, ja, då kan jag förstå 
den invandringspolitik som Ni vill följa. Eljest icke, ty inte kan jag tro, att Ni haft 
den föreställningen att Ni kunna bidraga till en lösning av judefrågan i 
Mellaneuropa genom att öppna portarna för det antal judar som överhuvud kunna 
tänkas ytterligare få plats hos oss.41 

Han påstod vidare att den som hade ”inflytelserika, tillräckligt enträgna vänner 
och stamfränder” beviljades visum och att en del av problemet bottnade i att 
ingen vågade ”säga ifrån” eftersom den politiker eller tjänsteman som gjorde 
det riskerade att få etiketten ”’antisemit’, varmed följer förlust av medborgerligt 
förtroende för alltid”.42 

Engzell svarade på Malmars brev den 15 november och skrev att han 
tillsammans med chefen för passexpeditionen tog ansvar för besluten, ”även 
om vi i stor utsträckning ha att samarbeta med socialstyrelsen i dessa ärenden”. 
Han ifrågasatte också Malmars ståndpunkt att vägra visering.43 Malmars 

                                                 
37 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, Engzell till Herr Envoyé F. Malmar 
(Prag) ang. främlingskontrollen i förhållande till Tjeckoslovakien, 5.11.1938. Utlänningsbyråns 
Kurt Bergström hävdade på den nordiska expertkonferensen i flyktingfrågor i maj 1939 att det 
vid den här tiden (1938–1939) inte fanns någon ”politik” utan att ansökningarna bedömdes från 
”fall till fall”, se RA, Ub, E II a:2, Referat av förhandlingarna i Stockholm följande dagar år 1939 
mellan representanter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, s. 3. 
38 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, Malmar till Herr Byråchefen K. 
Bergström (Socialstyrelsen), 7.11.1938. 
39 Ibid. Malmar skriver samma datum ett kort brev till Engzell där han bilägger en kopia av brevet 
till Bergström. 
40 Lindberg har heller inte hitta något svar från Bergström, se densamme 1973, s. 166. 
41 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, Folke Malmar (Prag) till Herr 
Utrikesrådet G. Engzell (UD), 10.11.1938. 
42 Ibid. 
43 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, Engzell till Herr Envoyén m.m. F. 
Malmar (Prag) ang. behandling av viseringsärenden, 15.11.1938. 
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resonemang kan kopplas till det antisemitiska bakgrundsbruset där, som jag 
tidigare visat, det var legitimt att uttrycka moderata antisemitiska föreställningar, 
men inte legitimt att kalla sig för ”antisemit”. Jag menar dock att Malmars anti-
semitiska föreställningar inte rymdes inom ramen för det som ansågs som 
”moderat”, vilket Engzells protester ger prov på. 

Det sista dokumentet i brevväxlingen var en kortfattad nedteckning av 
Engzell om principerna för den svenska flyktingpolitiken. Här upprepades 
tidigare redovisade riktlinjer, och han tillade att om en utländsk man fått 
uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige så fick vanligen också hustrun och 
barnen resa in. ”Därutöver är det naturligtvis en hel del olika synpunkter, som 
spela in, ofta mer eller mindre personligt färgade”.44 

Brevväxlingen visar att den svenska flyktingpolitiken följde vissa principer 
och riktlinjer trots att Engzell, och som visats även Drougge och Bergström, 
hävdade att ärendena behandlades från fall till fall.45 Några av de viktigaste 
riktlinjerna handlade om att flyktingen skulle resa vidare (s.k. transmigranter), 
att det fanns ekonomiska garantier, att personen hade släkt i Sverige och rätt 
ålder. Med detta avsågs att flyktingen var en gammal person och följaktligen 
inte utgjorde något hot mot den svenska arbetsmarknaden. Engzell delade 
också Malmars uppfattning att antisemitismen följer, och ökar, med antalet 
judar. Men det är möjligt att det inte var dessa tydliga principer som Malmar 
kämpade emot, utan de ”mer eller mindre personligt färgade” synpunkterna av 
olika art. Denna tolkning stöder jag på Malmars påstående att den som har 
inflytelserika vänner beviljades visum. Huruvida kontakter faktiskt påverkade 
möjligheterna att få komma till Sverige undersöks i kapitel 6. 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att Malmar tycks ha utgjort ett 
undantag på Utrikesdepartementet. Det var inte vanligt med aggressiva och 
explicit uttalade antisemitiska utfall, en slutsats som bekräftas av tidigare 
forskning.46 Malmar ansåg uppenbarligen att den svenska flyktingpolitiken inte 
var tillräckligt restriktiv och tillgrep därför icke sanktionerade metoder för att 
förändra politiken. Hans agerande kritiserades visserligen av Engzell men ledde 
inte till någon allvarlig reprimand eller annan konsekvens. Detta visar samtidigt 
att det fanns ett visst handlingsutrymme för den enskilde tjänstemannen att 
agera. 

Urvalets politik 
Den 7 november skickade utlänningsbyrån ett yttrande över en framställning 
från Centralkommittén för flyktingshjälp om den svenska flyktingpolitiken till 

                                                 
44 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, Gösta Engzell troligen till Malmar, 
odaterad. 
45 Även Lindberg menar att brevväxlingen ger värdefull kunskap om departementets allmänna 
uppfattning men är i övrigt väldigt försiktig med att dra slutsatser om exempelvis antisemitism, se 
densamme 1973, s. 168–169. 
46 Lindberg 1973, s. 163–169; Levine 1998, s. 99–102. 
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Socialdepartementet.47 Där konstaterade byrån att det var den ”tyska 
raspolitiken” som gjort att ”det tyska flyktingproblemet blivit ett internationellt 
problem”. Då strömmen av flyktingar hade tilltagit tvingades svenska 
myndigheter att ta hänsyn till humanitära synpunkter och sådana som var 
”närmast av psykologisk art”. Byrån skrev vidare att vissa länder ”praktiskt 
taget stängt dörren”, medan andra utövade en ”sträng sovring”. De framhöll 
också att Sverige borde ”lindra de landsflyktigas lott” men erkände också att det 
”starka invandringstrycket” lett till att man ”ej ansett sig kunna underlåta att 
föra en restriktiv politik mot utlänningar, vilka av skäl, som ej kunna anses 
tvingande, lämnat sitt hemland”.48 Med detta åsyftades, som tidigare visats, de 
judiska flyktingarna. Därefter presenterades statistik över antalet flyktingar för-
delad på olika grupper, och byrån drog slutsatsen att Sverige inte ”underlåtit att 
bistå flyktingar”, men att det inte varit tal om någon ”flyktinginvasion”.49 

Längre fram i yttrandet gick utlänningsbyrån in på en mer konkret 
beskrivning av politiken och viktiga gränsdragningar för denna. Jag har tidigare 
diskuterat att Centralkommittén försökte vidga definitionen av politisk flykting 
så att även judiska flyktingar kunde inrymmas, men att Socialstyrelsen avvisade 
detta. Styrelsen hävdade istället att ”bibehållandet av nuvarande praxis” med en 
”sovring” av flyktingarna var nödvändigt.50 

Precis som Lindberg påpekar är det ironiskt att yttrandet expedierades samma 
dag som sekreteraren vid tyska ambassaden i Paris, Ernst vom Rath, sköts av 
den polsk-judiske ynglingen Herschel Grynzspan, en händelse som senare 
användes av nazisterna för att iscensätta Novemberpogromen.51 Han menar 
även att yttrandet innehåller tidigare kända riktlinjer medan det nya var att 
styrelsen medgav att den fört en restriktiv politik.52 Den sammanställning av 
riktlinjer som jag presenterar i det här kapitlet har inte tidigare gjorts och 
medger andra tolkningar. Den visar att utlänningsbyrån beskrev flyktingpoli-
tiken på ett sätt utåt och på ett helt annat sätt internt. Lindbergs förklaring är 
därför inte direkt felaktig men jag menar att den går att nyansera om yttrandet 
granskas källkritiskt med utgångspunkt i dikotomin mellan offentlig och intern 
beskrivningen av politiken. 

Det ökade söktrycket efter Novemberpogromen ledde till en ny arbets-
ordning mellan utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet. I en instruktion från 

                                                 
47 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet, 
7.11.1938, Exp. nr: VI:398. Denna trycktes också i Sociala Meddelanden, 1938:11 under rubriken 
”Flyktingarna i Sverige”. Helmut Müssener har påpekat att remissvaret inkrävdes av Social-
departementet efter protester mot den förda politiken som framfördes av organisationer och 
enskilda individer under sommaren och hösten 1938. Se Helmut Müssener 1973:1, s. 29. 
48 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet, 
7.11.1938, Exp. nr: VI:398. Se även ”Flyktingarna i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1938:11, s. 2–3. 
49 Ibid., s. 7. 
50 Ibid., s. 10. 
51 Lindberg 1973, s. 160. 
52 Lindberg 1973, s. 162. 
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Engzell till Ytterberg i Berlin den 16 november framgick det att den tidigare 
praxisen – att utlänningsbyrån inhämtade yttrande från beskickningen i till-
ståndsärenden – nu övergavs. Istället meddelade byrån beskickningen fick 
utställa tillstånd eller gränsrekommendation och i de fall det fanns en avvikande 
åsikt fick Utrikesdepartementet ta upp ärendet för förnyad prövning 
tillsammans med byrån.53 

Att Utrikesdepartementet inte talade klarspråk utåt utan använde omskriv-
ningar blev tydligt i ett svar på en förfrågan från en privatperson i Landskrona 
som i november undrade om ”’icke-ariska’ tyska undersåtar” måste ansöka om 
visum för att resa till Sverige?54 Frågan besvarades av föreståndaren Lennart 
Nylander på expeditionen för utländska passärenden: 

Åberopande Eder skrivelse den 6 innevarande månad med förfrågan om de 
svenska inresebestämmelserna beträffande tyska turister ber jag få framhålla, att 
då Sverige icke har viseringstvång i förhållande till Tyskland, visum för innehavare 
av tyska pass överhuvud icke erfordras. Tyska medborgare, tillhörande den 
normala resetrafiken och som avse att återvända till hemlandet äga i princip 
obehindrat inkomma i riket. Däremot böra sådana tyska medborgare, vilka lämna 
sitt hemland för att icke återvända dit och som önska uppehålla sig i Sverige, 
principiellt före inresan genom förmedling av svensk beskickning eller svenskt 
konsulat hava förskaffat sig uppehållstillstånd. Möjlighet föreligger ävenledes för 
personer av denna kategori, då de endast önska resa genom Sverige eller avse att 
här uppehålla sig någon kortare tid, att hos beskickningar eller viseringsberättigade 
konsulat erhålla s.k. gränsrekommendation. Personer, som på dylikt sätt inkommit 
i landet men som önska uppehålla sig här under längre tid än tre månader, måste 
begära särskilt uppehållstillstånd, vilket i sådant fall meddelas av socialstyrelsen.55 

I Nylanders svar blir det tydligt att departementet kommunicerar en politik utåt 
och en annan inåt. Det är också intressant att Nylander nogsamt undviker att 
uttryckligen skriva judiska flyktingar. 

Den 17 november hölls överläggningar mellan Socialstyrelsen och Utlän-
ningsnämndens ledamöter med anledning av de ”senast inträffade händelserna i 
Centraleuropa och dessas inverkan på behandlingen av utlänningsärendena”.56 

                                                 
53 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, Gösta Engzell (UD) till Herr legationsrådet E.R. 
Ytterberg (Berlin) ang. tillämpningen av systemet med gränsrekommendationer, 16.11.1938, no: 
176. 
54 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1350, brev från Herbert Österberg, Landskrona till UD, 
6.11.1938, inkom UD 7.11.1938, Dnr: 164/6166. 
55 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1350, Nylander (UD) till Herbert Österberg, Landskrona, 
11.11.1938, Dnr: 1777. 
56 RA, Utlänningsnämndens arkiv (UN), A 1:1, Protokoll hållet i K. Socialstyrelsen vid 
överläggningar jämlikt 5 § kungörelsen nr 1028/1937 med Utlänningsnämndens ledamöter den 
17 november 1938, § 1. Vid mötet närvarande från Socialstyrelsen generaldirektören Sigfrid 
Hansson, byråchef Kurt Bergström, sekreterarna Erik Drougge och Martin Perslow och från 
Utlänningsnämnden universitetskanslern Östen Undén, hovrättsrådet friherre Carl Johan 
Nordenskjöld, undervisningsrådet Beth Hennings, utrikesrådet Gösta Engzell samt ledamöterna 
fru Ruth Gustafsson, envoyé Adlercreutz och rektor Gertie Söderberg. 
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Bergström var föredragande och av protokollet att döma verkar syftet med 
överläggningarna ha varit att han skulle få med sig nämnden på att 
förpassningsbeslut av judiska flyktingar, tagna före Novemberpogromen, inte 
skulle träda i kraft. Ingen protesterade mot förslaget utan istället beslutades att 
länsstyrelserna skulle informeras om detta.57 När Bergström senare förhördes av 
Sandlerkommissionen tog han själv upp episoden men återberättade den något 
annorlunda. Han sade att det var hans initiativ att bakom Hanssons rygg skicka 
ett brev till landshövdingarna och överståthållarna direkt efter mordet med ett 
påpekande att de inte var skyldiga att expediera Socialstyrelsens fattade beslut 
om utvisning. Tilltaget ledde till att han blev uppkallad till justitieminister K.G. 
Westman och fick en allvarlig reprimand. Bergström drog själv slutsatsen att det 
var ”ytterligt besvärligt att föra en humant inställd politik och det var i hög grad 
påfrestande för nervsystemet”.58 Huruvida Bergström minns fel eller om han 
faktiskt på eget bevåg skickade brevet samt att Hansson därefter tog initiativ till 
överläggningarna med Utlänningsnämnden har inte gått att reda ut.59 Det är 
också tänkbart att Bergström ville framhålla sig själv som ett föredöme när det 
gäller att föra en flyktingpolitik som efter kriget uppfattades som den rätta. 

Den 22 november skickade Bergendahl ett brev till utrikesministern angående 
hur han skulle hantera ”judiska handelsresande”. Bergendahl skrev att han 
tidigare hade beviljat dem gränsrekommendation enligt det undantag som fanns 
i cirkuläret av den 28 oktober, men att han från och med nu såg sig ”nödsakad 
inrymma dem alla inom kategorien emigranter” eftersom de inte längre fick resa 
tillbaka till Tyskland.60 

Den 23 november skickade Drougge, med Bergströms goda minne, ut några 
mycket viktiga riktlinjer till Utrikesdepartementet om utlänningsbyråns hand-
läggning av uppehållstillstånden. Han skrev att antalet ansökningar ”från tyska 
medborgare av judisk börd starkt stegrats” men trots det hade utlänningsbyrån 
”ej funnit sig böra i annan mån ändra sin hittillsvarande flyktingspolitik än att i 
något större utsträckning än hittills bereda tillfällig fristad” åt flyktingar som 
skulle emigrera vidare om de gjorde det inom en snar framtid.61 Drougge 

                                                 
57 Ibid., § 2 och 3. 
58 RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat från byråchefen K. Bergströms föredragning inför 
Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst den 
20.2.1945, s. 21. 
59 Något koncept finns inte i utlänningsbyråns arkiv. Möjligen skulle brevet kunna finnas i 
landshövdingarnas inkommande korrespondens, men detta har jag inte undersökt. 
60 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1350, T. Bergendahl (Wien) Till hans Excellens Herr 
Minister för Utrikes Ärendena ang. gränsrekommendation för judiska handelsresande eller 
affärsmän, 22.11.1938, no. 337, inkom UD 25.11.1938 och skickades för kännedom till 
Socialstyrelsen 29.11.1938, s. 1–3 (citatet s. 3). 
61 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, Erik Drougge till UD 23.11.1938, inkom UD samma 
dag, Dnr: 138/1935 (måste vara felskrivet, ska vara 1938). UD skickar det vidare till 
beskickningarna i Berlin, Prag, Rom, Wien, Hamburg, Bern, Oslo och Köpenhamn. Bergström 
gör en liknande beskrivning av politiken vid en nordisk expertkonferens i flyktingfrågor som 
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syftade på det ökade antalet ansökningar efter Novemberpogromen och det är 
intressant att notera att denna händelse, som väckte sådan avsky i omvärlden, 
inte föranledde någon ändring i den svenska flyktingpolitiken.62 Därefter 
redogjorde Drougge för de riktlinjer som utlänningsbyrån använde. Eftersom 
dokumentet är centralt citeras stora delar: 

F.d. svenska medborgare, som upprätthållit kontakten med vårt land, jämte 
anhöriga, som tillhöra hushållet, kunna vanligen påräkna uppehållstillstånd. 
Föräldrar och omyndiga syskon till svenska medborgare kunna vanligen påräkna 
uppehållstillstånd. Åldriga föräldrar, ensamstående moder eller minderåriga syskon 
till härstädes sedan länge bofasta tyskar i tryggad ekonomisk ställning – 
förmögenhet dock ej erforderlig – kunna vanligen påräkna uppehållstillstånd. 
Andra tyska medborgare kunna, även om de äro anförvanter till svensk 
medborgare eller sedan länge härstädes bofasta tyskar, endast i undantagsfall 
påräkna uppehållstillstånd, som avser bosättning. Försiktighet iakttages 
beträffande affärsmän. […] Anhöriga eller nära vänner till svenska medborgare 
kunna vanligen erhålla kortvarigt uppehållstillstånd i avvaktan på överflyttning till 
utomeuropeiskt land, där ”inresenummer” till U.S.A. förefinnas eller liknande 
omständigheter äro för handen samt där garanti förefinnes att de under uppehållet 
härstädes icke falla det allmänna till last.63 

Drougges promemoria visar att det fanns vissa krav som de judiska flyktingar 
som ville komma in i Sverige var tvungna att uppfylla. Dessa krav var att 
flyktingen hade nära släktingar i Sverige, att denne var antingen åldrig eller 
omyndig, att denne skulle emigrera till annat land samt att det fanns 
ekonomiska garantier för vistelsetiden i Sverige. För den som flydde från 
Tyskland och önskade bosätta sig i Sverige gavs ”endast i undantagsfall” 
tillstånd. Att det rörde sig om judiska flyktingar bekräftas av Lindbergs 
undersökning av Sigfrid Hanssons privata dagbok, där Hansson skriver att ”det 
inte är möjligt att i någon större utsträckning tillmötesgå de olyckliga judarna” 
eftersom ”antisemitismen ligger på lur även i vårt land”.64 Det blir också tydligt 
om begreppet ”tyska medborgare” kontextualiseras. Hela poängen med det 
hemliga cirkuläret och J-stämpeln var att undvika ett generellt visumtvång för 
samtliga tyska medborgare. Därför infördes särskilda regler för judiska flyk-
tingar, så logiskt sett kan dessa riktlinjer inte ha handlat om icke-judiska tyska 
medborgare. Jag har tidigare visat att utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet 
använde kodspråk och omskrivningar för judiska flyktingar i sin kommunika-
tion utåt. Men varför gjordes detta även ”internt” mellan myndigheterna? Eller 
betraktades kommunikation mellan myndigheterna också som extern sådan? 

                                                                                                                   
hölls i maj 1939, se RA, Ub, E II a:2, Referat av förhandlingarna i Stockholm följande dagar år 
1939 mellan representanter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, s. 3. 
62 Även Lindberg gör detta påpekande, se densamme 1973, s. 171. 
63 Ibid. Denna del citeras även i Lindberg men eftersom han inte analyserar innehållet i någon 
större utsträckning har jag valt att återge den (nästan) i sin helhet här. Se densamme 1973, 
s. 170-171. 
64 Sigfrid Hansson citeras i Lindberg 1973, s. 171. 
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Fråga om ”folkras” i passviseringsformulären 
Den 25 november skickade Utrikesdepartementet ut ett cirkulär med 
instruktionen att kolumnen för religion i registerkorten ”numera jämväl upptar 
’folkras’”.65 Legationen i Prag svarade redan den 28 november att den iakttagit 

praxis att ”folkras” uttryckligen angivits allenast i fråga om kristna trosbekännare 
och konfessionslösa, som, såvitt kunnat utrönas, icke tillhöra den indo-europeiska 
rasen. Med hänsyn till den uppenbara svårigheten att närmare fastställa folkrasen 
och under antagande att det praktiska syftet med den nya korttypen härigenom 
beaktas, ämnar beskickningen, därest ingen invändning häremot reses från Kungl. 
Utrikesdepartementets sida, fortsätta med denna praxis.66 

Både departementet och beskickningen undvek att skriva rakt på sak och 
använde istället ett kodspråk som var underförstått hos bägge parter. I klartext 
betydde legationens svar att frågan om ”folkras” inte var aktuell för icke-judiska 
flyktingar, utan bara i fråga om konverterade judar. 

I slutet av november skickade Drougge ett svar på en fråga från Torsten 
Bergendahl, konsul på svenska konsulatet i Wien, om rutiner vad gällde 
tjänsteanteckningar. Drougge skrev att efter Novemberpogromen ”har 
utlänningsbyrån varit utsatt för en formlig belägring” och att arbetsbördan har 
lett till att rutinerna brustit. ”Man förväntar sig emellertid att den värsta 
stormen skall bedarra sedan en serie avslagsbeslut hunnit bli mera allmänt 
kända”.67 Drougges beskrivning av byråns rutiner är mycket intressant dels med 
tanke på att han endast tre dagar tidigare skrivit till Utrikesdepartementet att 
tillstånd beviljats ”i något större utsträckning än hittills”, dels med tanke på att 
tidigare forskning hävdat att fler släpptes in efter Novemberpogromen.68 Jag 
tolkar det som att Drougge var förtrolig med Bergendahl och därför 
uttryckligen kunde uppge syftet med avslagsbesluten – att signalera att den 
svenska flyktingpolitiken var restriktiv. 

I december skickade utlänningsbyrån en instruktion till Utrikesdepartementet 
som innehöll råd och anvisningar om hur en ansökan om uppehållstillstånd 
skulle fyllas i. Instruktionen riktade sig speciellt till ”tyska medborgare av judisk 

                                                 
65 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, UD, Cirkulär n:r 98 med 
översändande av registerkort för anmälan av verkställda viseringar, 25.11.1938. 
66 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, Svenska legationen i Prag till Utrikesdepartementets 
Passexpedition ang. ifyllande av registerkort (Cirk. 98 U 25.11.38), 28.11.1938, no. 397, inkom 
UD 1.12.1938. 
67 RA, Ub, E IV:1, Erik Drougge till Herr Konsul T. Bergendahl, Wien, Exp. nr: 7293, 26 
november 1938. 
68 Tidigare forskning har hävdat att restriktionerna lättade men att det inte innebar någon 
omsvängning av flyktingpolitiken, se Lindberg 1973, s. 171, 175; Lomfors Göteborg 1996, s. 62; 
Svanberg & Tydén 2005, s. 137, 159–160. Jag kommer att återkomma till den här frågan i kapitel 
6. 
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härstamning”.69 Det är oklart när instruktionen kom till men den skickades till 
departementet den 7 december. Byrån skrev att ansökan skulle göras på ett 
formulär och de bad de sökande att inte lämna muntliga uppgifter utan lämna 
alla upplysningar skriftligt. Därefter skrev byrån: 

I ansökan måste klart angivas, om det önskade uppehället här i landet är av 
stadigvarande eller tillfällig natur. Om stadigvarande uppehåll önskas, bör för 
utlänning i arbetsför ålder uppgivas det yrke, inom vilket sökanden varit verksam i 
hemlandet. I fråga om tillfälligt uppehåll angives dess sannolika längd varjämte i 
avskrift eller fotokopia – däremot aldrig i original – sådana handlingar biläggas, vilka 
styrka sökandens möjlighet att efter den uppgivna tiden lämna vårt land 
(inresevisum i annat land, s.k. affidavit eller dylikt).70 

Utlänningsbyrån krävde även att sökanden skulle lämna uppgift om ”på vilket 
sätt det är sörjt för sökandens uppehälle” och om det fanns släktingar i Sverige. 
De skrev vidare att ”då de allmänna förhållandena i Centraleuropa i viss mån 
äro kända” borde sökanden hålla sig till det som var specifikt i motiveringen för 
uppehället. Detta innebar sannolikt att flyktingarna lät bli att nämna förföljelse i 
allmänhet vilket även skulle kunna innebära att de inte heller hävdade att de var 
politiska flyktingar. Om så var fallet innebar det en drastisk minskning av deras 
möjligheter att beviljas uppehälle. Det är också viktigt att konstatera att detta 
troligen var den första instruktion som lämnades till sökandena om vilka krav 
som ställdes på flyktingarna. Inget av kraven återfanns i utlänningslagen. Dessa 
råd och anvisningar har inte uppmärksammats i tidigare forskning. Att utlän-
ningsbyrån offentliggjorde administrativa riktlinjer och direktiv, som tidigare 
enbart använts för internt bruk, skulle kunna tolkas som en signalering om vilka 
som var välkomna till Sverige. 

På Luciadagen skickade Drougge ett brev till Engzell angående användningen 
av en ”speciell passklausul”. Han skrev att klausulen tillkom i samband med 
kungörelsen den 9 september 1938 och löd: ”’Passet skall äga giltighet utöver 
det medgivna tillståndet. Passets giltighetsområde skall omfatta åtminstone ett 
land förutom Sverige samt skall passet angiva att utlänningen är tysk 
medborgare’”.71 Han skrev också att klausulen var till för att slippa ”oangenäma 
överraskningar” och att ”man här i Styrelsen håller ögonen vidöppna 
beträffande tillstånd för tyskar, som kunna antagas ha svårigheter att sedermera 
lämna vårt land”. En annan strategi som utlänningsbyrån använde var att kräva 
att få se handlingar som styrkte att flyktingen kunde resa vidare ”inom rimlig 
tid”. Detta var viktigt eftersom ett bifall innebar att en flykting som inte kunde 

                                                 
69 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1350, K. Socialstyrelsen, Utlänningsbyrån, Råd och 
anvisningar angående ansökningar om uppehållstillstånd för tyska medborgare av judisk 
härstamning, vilka befinna sig i Tyskland, ink. arkivet 7.12.1938. 
70 Ibid. 
71 RA, SoS, Hemliga arkivet: utlänningsärenden, E 2:1, Erik Drougge till Herr Utrikesrådet Gösta 
Engzell (UD), 13.12.1938, Exp. nr: 7638 H. 
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resa vidare indirekt hade ”’accepterats’ för bosättning”.72 I realiteten innebar 
dessa krav att judiska flyktingar var tvungna att ha pass med giltigt visum till 
ytterligare ett land förutom Sverige, eftersom tyska judars pass inte gällde för 
inrikesresor (Inland) i Tyskland. Ännu i december användes omskrivningarna 
”tyskar” och ”tyska medborgare” trots att judar inte betraktats som medborgare 
i Tyskland i juridisk bemärkelse sedan Nürnberglagarnas införande 1935. Den 
hotbild som nämns bestod i risken att flyktingarna blev kvar i Sverige och inte 
kunde fullfölja sin vidareresa. 

I december uppstod ett rykte om att en flykting beviljades uppehållstillstånd 
till Sverige om denne hade en inbjudan från en svensk medborgare och affidavit 
från USA. Hallenborg på Utrikesdepartementet uppmärksammade genast 
konsul Bergendahl på detta och bad honom ”tilltäppa den verkliga källan”.73 
Ytterligare en skrivelse som gällde de amerikanska viseringsbestämmelserna 
inkom byrån för kännedom i december. I den skrev Bergendahl att proce-
durerna ändrats på grund av det ökande antalet ansökningar och att detta lett 
till att kötiden för vissa kvoter hade ökat från några månader till något år.74 
Dessa skrivelser antyder att det var viktigt för utlänningsmyndigheterna att hålla 
sig à jour med den amerikanska politiken eftersom möjligheterna att ”bli av 
med” flyktingarna var beroende av den. 

Den 20 december, inkom ytterligare ett brev för kännedom till Socialstyrelsen 
från Utrikesdepartementet och denna gång rörde det systemet med gräns-
rekommendationer. Brevet var skrivet av Bergendahl och adresserat till Engzell. 
Bergendahl tackade för Socialstyrelsens riktlinjer och skrev att han strukturerat 
om arbetet efter dessa så att ansökningar med ”större utsikt att bliva bifallna” 
prioriterades. Han pekade särskilt på den ekonomiska garantin från en svensk 
medborgare som viktig för kategorin ”genomgångsemigranter” som var 
”’anhöriga eller nära vänner’” till svenskar. Bergendahl skrev också att andra 
grupper av sökanden hänvisades till ”de emigrantorganisationer som existerar 
och vilka i stort sett äro informerade om våra principer”.75 Även flykting-
hjälporganisationerna i Sverige tycks ha varit välinformerade, att döma av vad 
flyktingkuratorn Kerstin Hellner skrev i sin bok om flyktingpolitiken som 
utkom efter krigsslutet.76 
                                                 
72 Ibid. 
73 De som utpekas som källa var Kerstin Hellner och Malla Granat, två flyktingvänner som bägge 
arbetade med att hjälpa flyktingar att komma till Sverige. RA, UD, 1920 års dossiersystem, 
P:1350, M. Hallenborg (UD) till Herr Konsuln T. Bergendahl (Wien) ang. villkoren för inresa 
från Österrike, 19.12.1938, no. 676, förtroligt samtal med Drougge 12-13/12-38. 
74 RA, SoS, Hemliga arkivet: utlänningsärenden, E 2:1, Avskrift av handbrev till Förste 
Sekreteraren L. Nylander, UD, från Konsuln T. Bergendahl (Wien), 12.12.1938, överlämnas jämte 
tre bilagor till Socialstyrelsens Sjätte Byrå för kännedom, Nylander (UD), 15.12.1938, inkom 
Socialstyrelsen 19.12.1938, Dnr: VI H:131. 
75 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, T. Bergendahl (Wien) till Herr Utrikesrådet Gösta 
Engzell (UD), 16.12.1938, inkom UD 19.12.1938, t. gen. dir. Hansson, soc. styr., 20.12.1938. 
76 Hellner skriver att ”den sökande måste ha släktingar som var svenska medborgare eller hade 
varit bosatta i Sverige en längre tid. Godtagbara garantier måste ställas att den inresande inte 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att under 1938 var det huvudsakligen 
utlänningsbyrån som för flyktingpolitiken och det var också i huvudsak där som 
det gick att finna uttalade riktlinjer och diskussioner om den förda politiken. 
Det är tydligt att byrån beskrev den förda politiken inte som en politik enligt 
vissa principer utan som bedömningar från fall till fall. Trots denna beskrivning 
lyser principerna ändå igenom och de handlade om att söktrycket hade bety-
delse för bedömningen, att ansökningar helst borde göras före inresa (vilket 
passklausulen är ett exempel på) och att byrån föredrog en långsam ström av 
flyktingar framför stora kontingenter, vilket även uttrycktes i termer av att 
nuvarande praxis bestod av en ”sträng sovring”. Det var också klart att det 
fanns en rädsla för att antisemitismen låg ”på lur”, och kunde blossa upp om 
inte antalet judiska flyktingar i Sverige hölls nere. Svante Hansson har visat att 
samma skäl, en rädsla för att antisemitismen kunde blossa upp, gjorde att 
Mosaiska församlingen i Stockholm vid denna tid föredrog att hjälpa flyktingar 
som befann sig utomlands hellre än att hjälpa flyktingar att komma till Sverige.77 

Trots talet om att det inte fanns någon politik fanns det likväl tydliga kriterier 
som låg till grund för bedömningen. Den sökande skulle vara åldrig eller 
omyndig, ha släkt i Sverige, endast vistas i Sverige under en kortare period i 
avvaktan på vidareemigration och det skulle finnas ekonomiska garantier för 
uppehället. Att det var judiska flyktingar som sågs som ett problem av byrån 
blev tydligt i de råd och anvisningar för ”tyska medborgare av judisk 
härstamning” som nådde departementet i början av december. Byrån var slut-
ligen tydlig med vilka signaler den förda politiken sände ut – eller som Drougge 
uttryckte det efter Novemberpogromen ”stormen skall bedarra sedan en serie 
avslagsbeslut” blivit kända. 

Även Utrikesdepartementet hävdade att politiken fördes från fall till fall 
eftersom ”principer äro svåra att uppställa” men också här fanns principer som 
handlade om att den sökande skulle vara äldre, ha släkt i Sverige och kunna 
redovisa ekonomiska garantier för uppehället. Departementet hyste, liksom 
byrån, en rädsla för en uppblossande antisemitism och den kom kanske allra 
tydligast till uttryck i brevväxlingen mellan Engzell och Malmar. Den senare 
ställde det hela på sin spets genom att fråga om Sverige ville starta en ”nazistisk 
rörelse” med ”antisemitiska manifestationer” genom den förda politiken. 
Malmars egen slutsats var att det fanns en ”judefråga” men att Sverige inte 
kunde lösa den. Departementet använde oftast omskrivningar istället för att 
uttryckligen tala om judar, exempelvis skrev de ”kategorien emigranter”, ”tyska 
medborgare, vilka lämna sitt hemland för att icke återvända dit” och, kanske 
tydligast av allt, att ”folkras” bara behöver uppges ”ifråga om kristna 

                                                                                                                   
skulle falla stat eller kommun till last. Helst borde han också kunna bevisa att han skulle lämna 
landet inom en icke alltför avlägsen framtid”, Kerstin Hellner, De landsflyktiga och Sverige. Politik och 
sociala problem, Verdandis småskrifter nr: 524, Stockholm 1942, s. 24–25. 
77 Hansson 2004, s. 80, 92, 426–427. Müssener redogör för en intervju med Mauritz Grünberger i 
Svenska Dagbladet i september 1938 där han uttrycker sig i liknande tongångar, se Helmut 
Müssener, Exil in Schweden. Politsche und kulturelle Emigration nach 1933, München 1974, s. 69.  
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trosbekännare och konfessionslösa” som ”icke tillhöra den indo-europeiska 
rasen”. 

Det tycks som att det fanns en informationsstrategi som innebar att 
myndigheterna kommunicerade en bild av den förda politiken utåt och en 
annan inåt. Dock är det märkligt att kodspråk och omskrivningar användes 
även myndigheterna emellan. Möjligen skulle det kunna förstås som att 
kodspråket ansågs som nödvändigt om de som kommunicerade inte var 
tillräckligt förtroliga med varandra. En helt annan möjlighet är att omskriv-
ningarna betraktades som saklig byråkratisk prosa och att det mellan myndig-
heterna var underförstått vilken grupp som avsågs. 

Riktlinjer under 1939 
Även under 1939 beskrevs riktlinjer och principer för flyktingpolitiken i relativt 
många dokument på utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet. Redan den 13 
januari redovisade exempelvis Utrikesdepartementet statistik över antalet vise-
ringspliktiga flyktingar där de tydligt delade in de politiska flyktingarna i ”ras, 
kön, ålder och nationalitet” efter ”arier” och ”icke arier” respektive ”bosätt-
ningsfall” och ”transiteringsfall”.78 Denna statistik fungerade som underlag när 
Socialstyrelsen dagen därpå skickade en promemoria till statsministern 
angående antalet flyktingar i Sverige. När styrelsen återgav departementets 
siffror använde de dock inte terminologin ”arier” respektive ”icke arier” och de 
skilde inte på ”bosättningsfallen” och ”transiteringsfallen”. De skrev däremot 
att, av de 196 politiska flyktingarna ”voro 104 flyktingar på grund av deltagande 
i politisk verksamhet, de övriga 92 på grund av ras”.79 Knappt hälften av de 
politiska flyktingarna var judar, men sett till det totala antalet ansökningar var 
det en mycket liten grupp. Det intressanta är dock att dessa judar definieras 
som politiska flyktingar. Detta var något nytt som, om det slog igenom, skulle 
innebära en förändring av praxis. 

I början av februari återkom Bergendahl i ett brev till Bergström om tolk-
ningen av begreppet ”transitoklausul” eftersom han menade att det var oklart 
hur begreppets skulle tolkas.80 Bergström svarade att klausulen kunde användas 
för flyktingar som redan hade, eller hade goda möjligheter att få, affidavit och 
kunde resa vidare till annat land. Bergström modererade dock detta genom att 
skriva att ”allt befinner sig ju emellertid på glid. Affidavit blir, såsom ett 
dokument för förberedelse till utvandring, allt mer och mer bräckligt”. Han 

                                                 
78 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, UD, orubricerad statistik över antalet flyktingar, 
13.1.1939. 
79 RA, Ub, B II:1, V.P.M. till Hans Excellens Herr Statsministern, Signerad Sigfrid Hansson 
(Socialstyrelsen), 14.1.1939. 
80 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:1, T. Bergendahl (Wien) till Herr Byråchefen Kurt 
Bergström, 1.2.1939. 
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drog därför slutsatsen att ”under nuvarande förhållanden” fick klausulen den 
innebörden att ”uppehållstillståndet beviljats för att möjliggöra ett fullföljande 
av den åsyftade emigrationsplanen” och att en förlängning av tillståndet inte 
garanterades. Han avslutade med att understryka att sista ordet troligen inte var 
sagt utan bad Bergendahl att betrakta det som ”’en arbetshypotes tills vidare’”.81 
Bergströms svar tycks innebära att handlingsfriheten gällde till varje pris och att 
riktlinjerna modifierades efter händelseutvecklingen. 

Den 8 februari skickade beskickningen i Berlin en intern promemoria till 
Utrikesdepartementet angående märkning av tyska judars pass, det vill säga J-
stämpeln. I promemorian gavs en väldigt noggrann redogörelse för vem som 
enligt den nazistiska förordningen definierades som jude och i den framgick att 
hit räknades även den som var gift med en jude. De skrev vidare att dessa 
bestämmelser inte gällde för ”övriga ’mischlinge’” som inte var mosaiska tros-
bekännare vid lagens tillkomst.82 Det som bekymrade beskickningen var dock 
inte detta utan huruvida tyska medborgare kommit in i Sverige med omärkta 
pass. För att kunna slå fast det ”skulle beskickningen härför behöva utförligare 
uppgifter rörande sökandens familjeförhållanden, än vad som lämnas uti […] 
ansökningsformulären”.83 Jag har inte funnit något svar på frågan men jag 
tolkar detta som en strävan efter att ha kontroll över situationen och att täppa 
igen alla ”hål” i lagstiftningen. 

Principerna för flyktingpolitiken i offentlighetens ljus 
Den 17 februari hölls det beryktade ”Bollhusmötet” där Uppsalastudenterna 
protesterade mot flyktinginvandringen.84 Inledningstalare var Kurt Bergström 
och han beskrev den svenska flyktingpolitiken som att Sverige ”genom särskilda 
anordningar försökt välja de tillströmmande”. Han diskuterade också politikens 
dilemma – balansen mellan skyddet av den svenska arbetsmarknaden och flyk 
bör göra”.85 Hänvisningen till Kant är i och för sig intressant men det är tingens 
humanitära behov – och det faktum att ”lagstiftarna onekligen hade avgivit 
vissa regler” men att dessa var vagt formulerade och att ärendena därför 
behandlades ”från fall till fall”. Bergström inledde intressant nog talet genom att 
hänvisa till Kants transcendentalfilosofi och dennes motto ”Was können wir 
 

                                                 
81 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:1, Kurt Bergström (Socialstyrelsen) till Herr Konsul 
T. Bergendahl (Wien), 7.2.1939, Exp. nr. VI:H:5, Exp. den 15.2.1939, Förtrolig. 
82 Enligt Nürnberglagarna var en ”mischlinge” den som var ”halv- eller kvartsjude”, Louis L. 
Snyder, Encyclopedia of the Third Reich, Hertfordshire 1998, se uppslagsord ”mischlinge”. 
83 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1350, Svenska Beskickningen i Berlin, P.M., 8.2.1939.  
84 Protestmötet hölls i studenternas tennishall, därav namnet ”Bollhusmötet”. För en beskrivning 
av mötet se Svanberg & Tydén 2005, s. 182–183. 
85 Uppsala universitetsbibliotek (UUB), handskriftsavdelningen, Studentkårens arkiv, U 1780 z, 
”Studentsammankomsten den 17 februari 1939”, referat av byråchefen Kurt Bergströms tal, 
s. 1-3. Tyvärr har endast referatet och inte Bergströms fullständiga manus återfunnits. 
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wissen”. Han ville i sitt tal enbart diskutera ”sakupplysningar” och inte ”vad vi 
bör göra”.86 Hänvisningen till Kant är i och för sig intressant men det är 
intressantare att han så tydligt ställer upp sakligheten som ett ideal för sin 
framställning, allra helst med tanke på den miljö han befann sig i när han höll 
talet – ett upprört opinionsmöte med rasistiska förtecken.87 

I Sandlerkommissionens förhör under 1945 nämnde Bergström sitt 
framträdande på Bollhusmötet och beskrev det som ”ett stort massmöte, som 
för övrigt gjorde ett mycket obehagligt intryck på mig genom den mentalitet 
som kom fram där”.88 Larsmo har karakteriserat Bergströms föredrag på ”Boll-
husmötet” som ”trovärdigt, om än långrandigt” och menar att studentkårens 
syfte var att ta dit en expert.89 Det kan i förstone tyckas tveksamt att en ämbets-
man överhuvudtaget framträder på ett opinionsmöte men syftet var förmod-
ligen just det som Larsmo skriver, att med hjälp av utlänningsbyråns expertis 

                                                 
86 Uppsala universitetsbibliotek (UUB), handskriftsavdelningen, Studentkårens arkiv, U 1780 z, 
”Studentsammankomsten den 17 februari 1939”, referat av byråchefen Kurt Bergströms tal, 
s. 1-3. Tyvärr har endast referatet och inte Bergströms fullständiga manus återfunnits. 
87 Den uppsaliensiske filosofiprofessorn Axel Hägerström var en stor beundrade av Kant, se 
Strang 2003, s. 45; Ola Larsmo, ”’Bollhusmötet’ 1939. Konstruktionen av en rasistisk opinion”, 
Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red.), 
Stockholm 2007a. 
88 RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat från byråchefen k. Bergströms föredragning inför 
Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst, 
20.2.1945, s. 5–6. 
89 Larsmo 2007b, s. 66–67. 

Bild 3: Byråchefen vid Socialstyrelsens 
utlänningsbyrå, Kurt Bergström, var 
inledningstalare vid ”Bollhusmötet” i 
Uppsala den 17 februari 1939 då 
studenter protesterade mot flykting-
invandringen. Bergström beskrev mötet 
som ”ett stort massmöte, som för övrigt 
gjorde ett mycket obehagligt intryck på 
mig genom den mentalitet som kom fram 
där”. Källa: UUB 
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och mycket färska siffror från utlänningsräkningen på ett ”sakligt sätt” lugna 
ner opinionen. 

I slutet av februari höll sekreteraren på utlänningsbyrån, Erik Drougge, ett 
föredrag om den svenska invandringspolitiken för Allmänna valmans-
förbundets (senare högerns) avdelning i Stockholm.90 Föredraget inleddes med 
ett påpekande att Drougge inte skulle kunna beröra alla aspekter av invand-
ringspolitiken och att han skulle försöka ”att undvika alla värdeomdömen”. I 
den mån han ändå skulle vara subjektiv var det, framhöll han, hans personliga 
mening som kom fram vilket alltså inte kunde ”betraktas som uttryck för upp-
fattningen” inom Socialstyrelsen.91 Detta visar att Drougges ideal låg helt i linje 
med dåtidens tjänstemän. 

I föredraget liknades den svenska gränsen vid en ”dörr”, ”en slags spärr, ett 
såll” som skulle begränsa invandringen för att skydda den svenska arbets-
marknaden från ”massinvandring”. Drougge gick därefter över till ”den tyska 
flyktingfrågan” (det vill säga ”den judiska flyktingsfrågan”) och förklarade att 
den uppstod eftersom USA begränsade invandringen i och med införandet av 
ett kvotsystem, vilket ledde till ett ”överflöd på folk i vår världsdel”.92 Tolk-
ningen att begränsningen av de amerikanska kvoterna var ”en avgörande hän-
delse” gjordes även av personer verksamma inom hjälpkommittéerna.93  

Drougge karakteriserade, liksom Bergström, den svenska flyktingpolitiken 
som ”försiktig” och påpekade att det absolut inte var tal om någon ”flykting-
invasion”. Han berörde också idén om en ”aktiv svensk invandringspolitik” 
eftersom ”befolkningsutvecklingen i vårt land inger bekymmer för framtiden”. 
Det var dock inte vilka som helst som skulle få komma in i landet utan 
”lämpliga, lättassimilerbara element” och med det menade han ”de icke-judiska 
flyktingarna från Tyskland”. Drougge avslutade föredraget med att tala om 
Eviankonferensen och drog slutsatsen att Europa inte kunde lösa flykting-
problemet inom kontinentens gränser.94 

I mars skrev Utrikesdepartementet, i en promemoria angående handlägg-
ningen av gränsrekommendationsärendena, att det ibland hände att samma 
ansökan behandlades av Socialstyrelsen och departementet ovetandes om 

                                                 
90 Bengt Åhsberg skriver att i ”Allmänna valmansförbundets publikationer förekommer där i 
stort sett inga antisemitiska uttalanden. […] Man uttryckte visserligen förståelse för att det judiska 
inflytandet i Tyskland var ett problem, men tog samtidigt avstånd från landets barbariska 
behandling av judarna” men ”däremot förekommer variationer av det rasbiologiska tänkandet av 
olika slag”, se Åhsberg 1999:2, s. 244. Se även Rolf Torstendahl, Mellan nykonservatism och liberalism. 
Idébrytningar inom högern och bondepartierna 1918–1934, Uppsala 1969, s. 147–148. 
91 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P volym 1325, Föredrag hållet av sekr. E. Drougge i en av 
A.V.F:s avdelningar i Stockholm den 28 februari 1938 (feldaterat, se not 26), s. 1, 2. 
92 Ibid. s. 4, 6–9. 
93 I en artikel om asylrätten skrev han: ”En avgörande händelse var det, när det dittillsvarande 
stora immigrationslandet Nordamerika stängde sina portar. Detta blev också signalen för de flesta 
europeiska stater att också slå in på tillstängningspolitik”, se Bendixon 1937:4–5, s. 110. 
94 Ibid. s. 18, 21, 24–25, 26, 29, 34. 
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varandra och att handläggningen därför borde samordnas.95 Frågan om organi-
sationsproblemen återkom i slutet av mars i ett yttrande från utlänningsbyrån 
till riksdagens första lagutskott angående två motioner rörande utlänningslagen. 
Yttrandet skrevs av Drougge som betonade att invandringstrycket mot Sverige 
var ”ganska starkt” och att ”situationen har av kända skäl skärpts i oerhörd 
grad”. Han meddelade också att flyktingfrågan ”sysselsätter nationen såsom en 
vital fråga”. Efter dessa allmänna ord övergick han till det huvudsakliga 
problemet, nämligen att byrån ansåg att beslutsfattandet var splittrat ”på alltför 
många händer”. Drougge fortsatte: ”Genomgående kan konstateras ett alltmer 
trängande behov av ett enhetligt bedömande av utlänningsproblemet i hela dess 
vidd” eftersom ”den nuvarande organisationen hos Socialstyrelsen är i flera 
hänseenden en ganska tungrodd apparat”. Byrån förordade därför en skyndsam 
behandling av ärendet så att ett förslag kunde läggas fram redan till 1940 års 
riksdag.96 Så blev det nu inte. Krigsutbrottet ledde till att den svenska riksdagen 
fick andra saker att koncentrera sig på och revisionen av utlänningslagen skulle 
dröja till efter krigsslutet. 

Den amerikanska kvotpolitikens inverkan 
I slutet av mars 1939 skrev Nylander på Utrikesdepartementet ett svar på ett 
tidigare brev från konsuln Gösta Oldenburg i Chicago som berörde de svenska 
principerna och beroendet av de amerikanska inresekvoterna. Han skrev att ”de 
svenska myndigheterna äro ju av kända skäl hänvisade till att föra en restriktiv 
främlingspolitik” om de inte ville ”utsätta sig för risken, att ett större antal 
främlingar stanna i landet”. Han fortsatte med att redogöra för de principer 
som departementet och byrån hade för beviljandet av inresevisering: 

Därför medgives inresetillstånd i transiteringsfall endast där särskilda 
omständigheter och garantier föreligga. Sålunda fordras i princip att den 
amerikanska viseringsproceduren avancerat så långt, att ett bifall till ansökningen 
inom en eller annan månad kan med till visshet gränsande sannolikhet förutses. 
[…] Vidare brukar som villkor uppställas, att flyktingen har eller har haft viss 
anknytning till Sverige – här bosatta anförvanter, vänner eller affärsförbindelser, 
vilka ansvara för vederbörandes uppehälle under vistelsen och garantera, att denne 
icke faller det allmänna till last […]. Däremot avvisas som regel framställningar, 
där vederbörande sakna varje anknytning till Sverige eller där garanterna befinna 
sig utomlands.97 

                                                 
95 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1326, P.M. ang. handläggning av 
gränsrekommendationsärenden, Nylander (UD), 10.3.1939, för kännedom till byråchefen Kurt 
Bergström samma datum. 
96 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:2, Socialstyrelsen till Riksdagens första 
lagutskott, 21.3.1939, Erik Drougge. 
97 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:1, Lennart Nylander (UD) till Herr 
Konsuln m.m. G. Oldenburg (Chicago) ang. svensk främlingspolitik gentemot tyska icke-ariska 
flyktingar, 22.3.1939. 
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Nylander påpekade dock att ”flyktingsärendena till sin natur äro sådana, att ett 
strikt tillämpande av vissa bestämda principer mången gång är ypperligt svårt 
för att inte säga omöjligt”. Han rekommenderade därför Oldenburg att bortse 
från de ovan angivna rekommendationerna om det fanns goda skäl att tro att 
vederbörande skulle resa vidare trots att denne inte hade någon anknytning till 
Sverige.98 Liksom det tidigare nämnda fallet på utlänningsbyrån prioriterades 
handlingsfriheten före ett bibehållande av praxis så länge det högre syftet – att 
inte riskera att ett stort antal judiska flyktingar blev kvar i Sverige – kunde 
uppnås. 

I april skickade departementet ut ett cirkulär med nya formulär för ansökan 
om inresetillstånd i vilket de skrev följande: 

Såsom av punkt 7 i det nya formuläret framgår, begäres uppgift endast angående 
sökandens trosbekännelse; däremot upptager formuläret – i motsats till de nya 
registerkorten – icke någon fråga beträffande den folkras vederbörande tillhör. 
Utrikesdepartementet får härmed anhålla, att viseringsmyndigheterna måtte, i den 
utsträckning detta är möjligt, komplettera de av sökandena under ifrågavarande 
punkt å formuläret lämnade uppgifterna med anteckning även angående folkras. 
Att märka är dock härvid, att folkras behöver angivas allenast i fråga om kristna 
trosbekännare och konfessionslösa, som, såvitt kan utrönas, icke tillhöra den 
indo-europeiska rasen.99 

Som tidigare visats framgick det tydligt att Utrikesdepartementets fråga om 
”folkras” inte rörde alla ”raser” utan enbart den ”judiska rasen”. Men precis 
som tidigare så stod det inte uttryckligen i cirkuläret utan beskrevs genom 
omskrivningar. Det är märkligt att uppgift om ”folkras” finns i registerkorten 
men inte i formulären, och möjligen ska det tolkas som att principen ännu inte 
offentliggjorts utan enbart tillämpades internt.  

I mitten av april tvingades Bergström att inkomma med en förklaring till 
socialministern om vilka principer som byrån tillämpade när det gällde flykting-
politiken. Bergström svarade att Socialstyrelsen ”ej funnit skäl att under senare 
tid skärpa fordringarna för erhållandet av uppehållstillstånd” utan har fortsatt 
”iakttaga stor varsamhet i fråga om transmigranter”. Problemet var dock att 
eftersom USA:s invandringskvot ”synbarligen är fylld för åratal framåt” skulle 
de ”tyska utvandrare” som tidigare inväntat avresan till USA i Sverige ”icke 
inom överskådlig tid kunna beräkna erhålla inresetillstånd”. Han fortsatte: 

På grund härav och även därigenom, att hindren för invandring till ett flertal 
andra länder förstorats på senare tid, har – trots socialstyrelsens oförändrade 
grundsatser för beviljandet av uppehållstillstånd – måhända utåt tett sig såsom 

                                                 
98 Ibid. 
99 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1327, UD till samtliga beskickningar och 
viseringsberättigade konsulat, cirkulär nr. 45, 4.4.1939. 
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hade styrelsen skärpt villkoren för beviljandet av uppehållstillstånd för 
transmigranter.100 

Efter krigsutbrottet i september 1939 ställde det norska Centralpasskontoret 
samma fråga – om Socialstyrelsen hade etablerat en strängare praxis – och 
Bergström svarade den 21 september ”att i sak praxis icke förändrats”.101 Dessa 
två exempel är intressanta av två skäl. För det första visar socialministerns 
förfrågan att flyktingpolitiken inte bedrevs av politiker utan på myndighetsnivå. 
Hade ministern haft kontroll och full insyn i politiken hade han inte behövs 
ställa frågan. För det andra skulle den outtalade fortsättningen på Bergströms 
påstående att ”i sak praxis icke förändrats” kunna tolkas som ”men i praktisk 
handling har den skärpts”. 

I en promemoria om politiska flyktingars ställning i Sverige framkommer en 
del av utlänningsbyråns principer vad gäller flyktingpolitiken. Byrån skrev att 
lagstiftaren avsett att särbestämmelserna om politiska flyktingar skulle garantera 
”en human behandling av flyktingar” men att det måste vara upp till staten att 
bedöma vem som skulle definieras som politisk flykting. Styrelsen kom därefter 
in på tolkningen av flyktingbegreppet och – även om det i vanlig ordning inte 
framhölls explicit – de judiska flyktingarna: 

En alltför vid tolkning av begreppet flykting skulle sannolikt giva anledning till en 
tillströmning av utlänningar, som vore ägnad att hos allmänheten alstra en negativ 
inställning till flyktingar över huvud taget och därmed att försvåra situationen för 
verkliga flyktingar. […] Sverige, på grund av landets geografiska läge och måhända 
även andra omständigheter, rymmer relativt få utlänningar, som stadigvarande 
vistas i riket; genomsnittssvensken är därför så att säga ovan vid utlänningar och 
benägen att betrakta en utlänning såsom i viss mån inkräktare.102 

Som politiska flyktingar räknade styrelsen personer som deltagit i politisk 
verksamhet och riskerade att dömas för ett politiskt brott i hemlandet. 
”Beträffande judar och andra s.k. icke-arier har flyktingskap icke ansetts före-
ligga på grund av allenast ekonomiska svårigheter i hemlandet eller stadgandena 
i Nürnberglagarna”. Däremot, skrev styrelsen, har hänsyn tagits till försörj-
ningssvårigheter i hemlandet om sökanden haft anknytning till Sverige. Social-
styrelsen var också mycket tydlig med att man ställde sig välvillig till 
ansökningar om uppehållstillstånd som inlämnats före inresa medan man ”ställt 
sig kylig” till flyktingar som ansökt om uppehållstillstånd sedan de redan rest in 
i Sverige.103 Promemorian visar att det tidigare exemplet där judar av ”rasskäl” 

                                                 
100 RA, Ub, B II:1, V.P.M. till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet, Kurt 
Bergström, 17.4.1939. 
101 RA, Ub, E II b:1, Kurt Bergström till Centralpasskontoret, Oslo, Exp. nr: VI:6934, 21.9.1939. 
102 RA, Ub, B II:1, P.M. angående politiska flyktingars ställning i Sverige, osignerad och odaterad 
men troligen skriven 1939. 
103 Ibid. 
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kategoriserades som judiska flyktingar var ett undantag och att praxis inte 
ändrats. 

I slutet av april kallade Engzell utlänningsbyrån, Mosaiska församlingen i 
Stockholm, Svenska Israelsmissionen och Arbetarrörelsens flyktinghjälp till 
överläggningar i flyktingfrågor. Engzell skrev, i promemorian som upprättades 
efter mötet, att ”de aktuella flyktingproblemen” rörde dels flyktingar från 
Tjeckoslovakien, dels en förfrågan från Nationernas Förbunds högkommissarie 
i flyktingfrågor, Sir Herbert Emerson, angående mottagande av en grupp 
flyktingar. Han skrev även att han har fått rapporter från fru Felix104 i Polen att 
av flyktingarna ”skulle ca. 75% vara judiska emigranter, ofta mindre önskvärda 
sådana” och att det var denna grupp som var svår, medan ”Granath antagligen 
skulle kunna taga hand om ett antal politiska flyktingar”.105 

Under mötet uttalades, enligt Engzell, ”stor tveksamhet” angående judarna 
och tveksamheten verkade röra tanken på att ta emot stora grupper av 
flyktingar. Engzell fortsatte: ”Man hade ju hittills huvudsakligen gått fram 
genom ’indroppning’ av individuella fall, beträffande vilka man haft möjligheter 
att pröva vederbörandes person”. Mosaiska församlingen hade inte fått någon 
förfrågan om den här gruppen av flyktingar och påtalade att den var hårt 
engagerad redan och att departementet därför inte ”kunde räkna med något 
nämnvärt stöd därifrån”. På mötet framfördes också synpunkten att det skulle 
”vara olyckligt för vår flyktingpolitik, om vi skulle taga emot större grupper 
judiska flyktingar, opinionen skulle lätt få vind i seglen”.106 Lindberg har 
beskrivit den därpå följande aktionen i detalj. Ursprungligen skulle Sverige, 
genom Axel Granaths försorg, ha låtit omkring 100 politiska flyktingar komma 
till Sverige för bosättning. Av detta blev intet av. Krigsutbrottet gjorde att 
större delen av gruppen aldrig kom iväg. Lindberg menar att det står helt klart 
”att man ville undvika judiska flyktingar”.107 Mötets uttalande om att det vore 
”olyckligt” att ta emot större grupper av judiska flyktingar, på grund av risken 
att antisemitismen skulle kunna blossa upp, står i skarp kontrast mot Utrikes-
departementets löfte till Granath om att få välja ut 100 politiska flyktingar för 
bosättning i Sverige. Det var uppenbarligen inte antalet utan det faktum att de 
var ”judiska” som var problemet. 

I juli skickade Bergendahl i Wien ett brev till Engzell angående personer som 
inte hade ett J stämplat i passet men som ändå kunde misstänkas vilja emigrera. 

                                                 
104 Fru Felix syftade på svenskan Kerstin Cruickshank som 1937 gifte sig med den ungerske 
juden, senare konservkungen, Herbert Felix. För en redogörelse för Felixs flykt till Sverige, 
starten av varumärket Felix, hans relation till Cruickshank samt hennes arbete för att hjälpa 
judiska flyktingar, se Per T. Ohlsson, Konservkungen. Herbert Felix – ett flyktingöde i 1900-talets 
Europa, Stockholm 2006, s. 23, 63–65, 83–84. 
105 Granath syftade på Axel Granath som var sekreterare i Arbetarrörelsens flyktinghjälp och 
hade en nära förbindelse med svenska myndigheter i allmänhet och socialdemokratiska politiker i 
synnerhet. Se Lindberg 1973, s. 259. 
106 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1358, P.M. ang. flyktingfrågan, Gösta Engzell (UD), 
21.4.1939. 
107 Lindberg 1973, s. 249–259. 
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Bergendahl skrev att det rörde ”ariskt födda hustrur till judar, vilka icke uttagit 
äktenskapsskillnad, dessutom om flera olika kategorier, vilka, ehuru icke 
egentligen judar, dock ha så pass mycket judiskt blod eller äro så nära besläk-
tade med judar” att de inte fått behålla sina statliga tjänster. Bergendahl föreslog 
att inreseansökningar från denna kategori skulle bedömas av beskickningen 
eftersom den var bäst lämpad att avgöra saken.108 

I oktober skrev Nylander en promemoria rörande departementets viserings-
principer. Han urskilde vid det tillfället tre grupper av flyktingar: För det första 
”det judiska flyktingsklientelet från Tyskland”. Han skrev att det var svårt att 
bedöma huruvida antalet ansökningar ökat eftersom dessa tillstånd tidigare 
handlagts av Socialstyrelsen, men eftersom departementet hade noterat en 
ökning av antalet tillstyrkta ärenden från styrelsen hade dessa ärenden tillsvidare 
lagts ad acta. För det andra de polska flyktingarna och till dessa flyktingars 
genomresa borde Sverige ”intaga en välvillig inställning”. För det tredje 
gruppen ”flyktingar från Balticum” och inte heller för dessa borde Sverige 
”stänga dörren, därest hjälp begäres”. Nylander skrev vidare att den ökade 
arbetsbördan på Utrikesdepartementet hade lett till en utökning av personal-
styrkan. Dessutom tjänstgjorde en notarie från Socialstyrelsen hos departe-
mentet, vars uppgift var att yttra sig i ärenden som annars skulle ha remitterats 
till styrelsen.109 Promemorian visar återigen att det fanns en grupp som sågs 
som problematisk, och det var de judiska flyktingarna. 

I november skrev Nylander till legationssekreteraren C. Douglas i Oslo, 
angående frågan om ”folkras” i viseringsansökningsformulären, att 

det äger sin riktighet, att nya formulär fastställts någon gång i somras. Den ur 
principiell synpunkt viktigaste ändringen är frågan om vederbörandes ras, vilken 
ju icke förekommit å de tidigare formulären. Det var med viss tvekan – av skäl 
som lätteligen förstås – som vi uppförde denna fråga, men de praktiska 
synpunkterna fingo härvidlag bli avgörande. Frågan om trosbekännelse besvarades 
ofta ofullständigt och på ett sätt, som härifrån nödvändiggjorde långa 
förbehållsformuleringar beträffande viseringarnas utställande. De i cirk. 45 U. 
4.4.39 meddelade instruktionerna gälla givetvis fortfarande och det förutsättes, att, 
för den händelse viseringssökande vägrar själv besvara frågan, 
viseringsmyndigheten antingen efter eget bedömande ifyller kolumnen eller eljest i 
sitt yttrande över ansökningen underrättar departementet om att vederbörande 
tredskats. Hittills synes emellertid allt ha gått smidigt och bra och ingen har oss 

                                                 
108 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:1, T. Bergendahl (Wien) till Herr Utrikesrådet 
Gösta Engzell (UD), 8.7.1939, överlämnas till Herr sekreterare E. Drougge, Socialstyrelsen, för 
kännedom, 15.7.1939, inkom Socialstyrelsen den 19.7.1939, Dnr: VI:H:77. 
109 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1327, P.M. med några synpunkter rörande 
viseringsprinciperna och utländska passexpeditionens verksamhet, L. Nylander (UD), 3.10.1939, 
Rem. Gd. Bergquist, Soc. styr. för förtr. kännedom (samma datum). 
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veterligt gjort några svårigheter. Upplysningen om rasförhållandet har här bidragit 
till en säkrare och snabbare handläggning av inkommande ansökningar.110 

Jag har tidigare visat att det endast var den ”judiska rasen” som efterfrågades 
med frågan om ”folkras”. Tjänstemännen på Utrikesdepartementet var 
medvetna om frågans känslighet och det tycks vara skälet till att denna praxis 
inte införts tidigare. I och med att de nya viseringsformulären offentliggjordes 
principen att svenska myndigheter efterfrågade uppgift om ”ras”. Att detta lett 
till ”en säkrare och snabbare handläggning” kan tolkas som att departementet 
”säkrare och snabbare” kunde sortera bort de ”oönskade”. 

Ett annat dokument som på ett övergripande sätt berörde myndigheternas 
riktlinjer var det svar som Engzell skickade till Mia Leche Löfgren i slutet av 
oktober månad 1939. Leche Löfgren hade, i egenskap av medlem i Insamlingen 
för landsflyktiga intellektuella, frågat vilka principer som fanns för flykting-
politiken i Sverige och Engzell svarade att ”några formella föreskrifter, 
reglerande principerna för flyktingpolitiken, finnas icke”.111 Trots att Engzell 
var väl medveten om att det fanns vissa riktlinjer som tillämpades av 
myndigheterna så uppgav han alltså inte dessa. Exemplet stärker tolkningen att 
myndigheterna kommunicerade ett budskap utåt och ett annat inåt. 

I en artikel i tidskriften Mellanfolkligt Samarbete som publicerades under 1939 
skrev Drougge om septemberkungörelsen att ”meningen med kungörelsen var 
ingalunda att sätta spärr” mot de judiska flyktingarna och eftersom Sverige inte 
kunde ta emot alla så var det viktigt att ”sådana flyktingar på förhand kunna 
utväljas, som för oss är ur olika synpunkter lättast att ta hand om”. Denna 
tanke uttrycktes i en annan del av texten som nödvändigheten i en planmässig 
flyktingpolitik till vars ”rättesnöre formats satsen, att hellre hjälpa ett något 
mindre antal på ett effektivt sätt” än att lämna ”ineffektiv” hjälp till många.112 

I artikeln gjorde Drougge också ett försök att uppskatta hur många flyktingar 
Sverige skulle ”ha fått på sin lott” i en jämförelse med de demokratiska 
staternas andel av flyktingar i proportion till folkmängden, och han uppskattade 
att ”siffran torde komma att röra sig omkring 3,000”.113 Det är inte helt lätt att 
begripa hur han kom fram till denna siffra, men som av en händelse råkade 
utlänningsräkningen visa att Sverige tagit emot 3 420 judiska flyktingar. I 
förhållande till de 3 000 som föll på Sveriges ”lott” måste landets insats alltså 
betraktas som mer än godkänd.114 Med tanke på Drougges slutsats i föredraget 
för Allmänna valmansförbundet i Stockholm där samma siffra karakteriserades 

                                                 
110 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1327, Nylander (UD) till Herr Förste Legationssekreterare 
Greve C Douglas (Oslo) ang. viseringsansökningsformulär, 24.11.1939, no: 404. 
111 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1327, Gösta Engzell (UD) till Fru Mia Leche Löfgren, 
26.10.1939, no. 2008. 
112 Drougge 1939:9, s. 209, 210, 212. Med septemberkungörelsen avses, som tidigare nämnts, 
kungörelsen från den 9 september 1938 som möjliggjorde för svenska passkontroller att direkt-
avvisa judar vid gränsen. 
113 Ibid. s. 211. 
114 ”Preliminära resultat av utlänningsräkningen”, Sociala Meddelanden, 1939:4, s. 279. 
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som ett lågt antal vilket i sin tur påstods visa att Sverige fört en ”försiktig” 
politik, är det intressant att den i ett annat sammanhang används för att 
framhäva hur generös den svenska politiken varit. Drougge förefaller således 
anpassa budskapet efter mottagaren. 

I en artikel i Social Årsbok från samma år skrev Drougge att trycket på 
Sverige till en början inte var så stort vilket dels berodde på att andra länder 
lockade mer, dels på att den svenska flyktingpolitiken var ”restriktiv mot dessa 
utvandrare, varom kännedom hastigt spred sig”. Han framhöll också att utan 
septemberkungörelsen hade Novemberpogromen ”utlöst en stark okontrol-
lerad invandring till vårt land av judiska flyktingar”.115 Drougge avslutade 
artikeln med att påstå att byrån ansåg sig ha stöd för den förda flyktingpolitiken 
av riksdagen och den svenska allmänheten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utlänningsbyrån fortsatte att beskriva den 
svenska flyktingpolitiken som principlös och att ärendena behandlades från fall 
till fall även under 1939. Detta var dock vad som kommunicerades utåt. Internt 
fanns, liksom tidigare, tydliga principer och detta uttrycktes som att praxis var 
oförändrad. Detta var en sanning med modifikation. En tydlig princip som 
tillkommit under året var inflytandet av den amerikanska viseringspolitiken. 
Byrån fortsatte att välja på förhand och fortsatte att inte definiera judar som 
politiska flyktingar. Samma flyktingpolitik beskrevs ömsom som ”liberal”, 
ömsom som ”försiktig”, beroende på sammanhanget och mottagaren. Av 
Drougge beskrevs den så kallade septemberkungörelsen som ett sätt att kon-
trollera invandringen av judar. Urvalets politik fortsatte också under 1939 och 
Drougge menade att de som valdes ut var de som var lätta att assimilera, det vill 
säga inte judar. 

Även Utrikesdepartementet kommunicerade linjen om att principer var svåra 
att ställa upp utåt samtidigt som tydliga principer tillämpades internt. Dessa 
handlade, precis som under 1938, om att den sökande skulle ha släkt i Sverige, 
ha ekonomiska garantier och resa vidare. Denna sista princip påverkades i hög 
grad av den amerikanska viseringspolitiken och uppstramningen av de 
amerikanska kvoterna. Departementet karakteriserade inte politiken som för-
siktig eller liberal utan som restriktiv. Rädslan för en uppblossande antisemitism 
kvarstod och uttrycktes av Engzell som att en ökning av antalet judiska 
flyktingar skulle ge opinionen ”vind i seglen”. Den praxis som konsulatet i 
Wien etablerade under 1938 – att enbart kräva uppgift om ”folkras” för judiska 
flyktingar – slogs fast genom införandet på viseringsformuläret under 1939. 
Departementet erkände att det varit en känslig fråga men att uppgiften ”bidragit 
till en säkrare och snabbare handläggning”. Jag drog slutsatsen att detta innebar 
att departementet ”snabbare” kunde välja bort de ”oönskade” . 

                                                 
115 Drougge 1939, s. 184, 188. 
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Riktlinjer under 1940–1944 
Under perioden 1940–1944 skrevs inte lika många dokument som rörde 
riktlinjer och principer och jag har därför slagit ihop dessa år i en del. I januari 
1940 svarade Nylander von Hartmansdorff i London att fordringarna skärpts 
för ”judar i Centraleuropa att erhålla visering till Sverige”. Nylander meddelade 
vidare att när det gällde bosättning beviljades tillstånd i princip inte alls medan 
departementet var ”principiellt liberala” ifråga om transitviseringar, under förut-
sättning att ”erforderliga viseringar och biljetter finnas”. Om det däremot rådde 
ovisshet om möjligheterna för flyktingen att resa vidare beviljades viseringen 
inte.116 

I september 1940 hölls överläggningar mellan Socialstyrelsen och Utlännings-
nämnden angående behandlingen av norska flyktingar.117 Mötet inleddes med 
en redogörelse av utlänningsbyråns dåvarande chef Ernst Bexelius som urskilde 
fyra olika grupper av flyktingar: ”egentliga krigsflyktingar”, de som ”illegalt 
kommit över gränsen”, ”politiska flyktingar i verklig mening” och ”judar”. Han 
menade att det sammanlagda antalet flyktingar från Norge var högst 1500 
personer varav de flest var män. Efter en diskussion enades deltagarna om 
några huvudprinciper: Norska medborgare som flytt till Sverige borde 
behandlas ”så liberalt som möjligt” och beviljas arbetsvisering. Politiska 
flyktingar borde få stanna och ”den omständigheten, att en norsk flykting vore 
av judisk ras, icke i och för sig [borde] anses utgöra hinder för hans åter-
sändande till Norge”. Styrelsen uppmärksammade nämnden på några fall där 
judiska flyktingar ”vid återresa avvisats vid norska gränsen, ehuru deras pass 
varit försedda med tysk inresevisering”. Mötet enades om att handläggningen 
av ärenden som rörde judar borde vila tills Utrikesdepartementet hade lämnat 
besked om ”de ovan berörda fallen”.118 

I oktober 1940 skrev Hallenborg en promemoria om olika kategorier av 
flyktingar. Han skilde mellan utlänningar som gjort sig skyldiga till politiska 
brott, utlänningar som flytt av politiska orsaker och slutligen flyktingar i övrigt 
som på grund av ”i hemlandet rådande ekonomiska, sociala eller politiska för-
hållanden finner svårighet att där försörja sig eller känner vantrevnad”. Han 
slog också fast att den sistnämnda gruppen inte skulle betraktas som politiska 
flyktingar.119 Trots att det inte sades uttryckligen att det var judiska flyktingar 
som avsågs har jag i kapitel 4 visat att detta var en typisk omskrivning som 

                                                 
116 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1327, Nylander (UD) till Herr Vicekonsuln A. von 
Hartmansdorff (London) ang. möjligheterna för judar i Centraleuropa att erhålla visering, 
2.1.1940, no: 1. 
117 Vid mötet närvarade generaldirektör Höjer, byråchef Bexelius, sekreterarna Drougge och 
Perslow, aktuarien Nyberg, tf. notarien Åman, amanuensen Andelius samt Ernberg från 
Socialstyrelsen. Från Utlänningsnämnden deltog justitierådet Gärde, hovrättsrådet Nordenskjöld 
och rektor Hennings. 
118 RA, UN, A 1:1, Protokoll hållet hos Socialstyrelsen vid överläggningar med 
utlänningsnämndens ledamöter den 14.9.1940. 
119 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1328, Flyktingar, Hallenborg (UD), 24.10.1940. 
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bland annat användes i förarbetena till 1937 års utlänningslag. Det här innebar 
att i oktober 1940 kunde judar alltså fortfarande inte definieras som politiska 
flyktingar enbart av ”rasskäl”. 

Utsikter för vidareemigration för judiska flyktingar 
I november 1940 gjorde Hallenborg minnesanteckningar efter ett möte med 
den ansvarige tjänstemannen på det amerikanska konsulatet, konsul S. W. 
Washington. Han försökte utröna vilka utsikterna var, för de judiska flyktingar 
som befann sig i Sverige, att resa vidare till USA. Washington berättade under 
samtalet att USA begränsat sin invandring från Europa genom en ”skärpt 
gallring av de sökande”. Skälet till denna skärpning sades dels vara risken för 
spioneri, dels att ”man har funnit beträffande tyska judar, att de trots allt 
förblivit mera tyskar än judar eller amerikaner”. De skärpta reglerna drabbade 
hårdast dem som ”registrerat sig för immigration före den 1 oktober 1938”. 
Trots att de amerikanska myndigheterna i flera fall begärde in ytterligare 
dokument från denna grupp slutade de flesta ärenden i avslag. Hallenborg 
försökte också få svar på om det vore möjligt för USA att ta emot en grupp 
flyktingar från Sverige, men då Washington inte besvarade frågan drog han 
slutsatsen att det inte verkade som ”att man skulle ernå någonting på denna 
väg”.120 

Den 15 april 1941 skrev Hallenborg en promemoria angående möjligheterna 
att få genomresevisering till Japan för tyska flyktingar som därefter skulle resa 
vidare till USA. Den svenska beskickningen i Tokyo svarade att ansökningar 
om transitviseringar inte längre fick lämnas på japanska konsulatet i Sverige 
utan enbart ”vid personlig inställelse” vid ambassaden i Moskva”.121 Denna 
ändring av praxis försvårade för judiska flyktingar att resa vidare. 

I maj 1941 skrev von Post till Hellstedt att ”amerikanska ambassaden har 
upplyst, att det blott i enstaka undantagsfall förekommit, att judar, som innehaft 
pass, försedda med inresevisum för Förenta Staterna, skickats till ett ghetto 
någonstans”.122 von Post kommenterade inte detta vilket det skulle kunna tolkas 
som att ett inresevisum innebar ett skydd mot deportation. Denna tolkning 
tillbakavisades dock i ett brev från Ytterberg till Hellstedt redan dagen efter, där 
den förre skrev att innehav av ett amerikanskt visum inte utgjorde någon 

                                                 
120 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:2, Uppteckning, M. Hallenborg (UD), 18.11.1940, 
överlämnas av UD till Herr Gd K. Höjer, Socialstyrelsen, för kännedom, 20.11.1940, inkom 
Socialstyrelsen 21.11.1940, Dnr: VI:F:64. 
121 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, P.M., Hallenborg (UD), 15.4.1941, överlämnas 
av UD till Herr Gd K. Höjer, Socialstyrelsen, till förtrolig kännedom, inkom Socialstyrelsen 
18.4.1941, Dnr: VI:H:109. 
122 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, von Post (Berlin) till Herr Legationsrådet 
Hellstedt (UD), 14.5.1941, inkom Socialstyrelsen 7.6.1941, Dnr: VI:H:168. 
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garanti mot ”förflyttning till Polen”.123 von Post hävdade vidare att ”vägen 
österut till Amerika för närvarande synes vara spärrad för de judiska flyk-
tingarna” medan vägen österut via Portugal och Spanien fortfarande var öppen. 
Han drog slutsatsen att detta innebar att det inte var ”nödvändigt för judiska 
flyktingar att resa genom Sverige på väg till Förenta Staterna”.124 

I mitten av juni 1941 skrev Hellstedt en ny promemoria om de amerikanska 
inresebestämmelserna där han framhöll att dessa skulle skärpas inom den 
närmaste framtiden, och att detta skulle ”göra det praktiskt taget omöjligt för 
utlänningar att resa till U.S.A.”.125 I september skrev von Post att de skärpta 
reglerna kompletterades med ett ”uppskovsförfarande” som syftade till ”att 
trötta ut dem och få dem att avstå från sina invandringsplaner”.  Orsaken till 
den amerikanska politiken sades vara att ”varje tysk jude” med anhöriga kvar i 
Tyskland som nazisterna kunde utöva påtryckningar emot ”betraktas som 
presumtiv spion”. von Post tillbakavisade också uppgiften om att ”amerikanskt 
visum för tyska judar kan påräknas först vid vistelse i annat land än Tyskland” 
som felaktig.126 Bat-Ami Zucker skriver att de amerikanska konsulerna i 
Tyskland använde strategin med uppskovsförfarandet eftersom det var svårare 
att behandla ansökningarna subjektivt och slumpmässigt. Konsuln William P. 
Snow i Stockholm var ökänd för sitt diskriminerande beteende.127 

I Sandlerkommissionens förhör med legationsrådet Svante Hellstedt på 
departement uppgav han att praxis under kriget hade varit ”egen beslutanderätt 
och på eget ansvar meddelade inreseviseringar”. För det arbetet fanns ”vissa 
allmänna direktiv” som framkom vid ”överläggningar inför ledamöter av 
regeringen”. Detta hade gett honom ”en allmän känsla hur man skulle ha det”. 
Hellstedt kunde inte svara på exakt när under hösten 1941 som Utrikes-
departementet fått kännedom om det tyska utreseförbudet för judar128 men 
redan under våren 1941 hade Utrikesdepartementet ”varit obenägen att ge 

                                                 
123 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, Einar Ytterberg (Wien) till Herr Legationsrådet 
Svante Hellstedt (UD) ang. utresetillstånd f. judar, 15.5.1941. 
124 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, von Post (Berlin) till Herr Legationsrådet 
Hellstedt (UD), 14.5.1941, inkom Socialstyrelsen 7.6.1941, Dnr: VI:H:168. 
125 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, P.M., Svante Hellstedt (UD), 17.6.1941, 
Förtroligt, inkom Socialstyrelsen 20.6.1941, Dnr: VI:H:177 ½. 
126 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, von Post (Berlin) till Herr Legationsrådet 
S. Hellstedt (UD), 30.9.1941, Förtroligt, överlämnas till Gd K.J. Höjer, Socialstyrelsen, till 
förtrolig kännedom, 2.10.1941, inkom Socialstyrelsen 3.10.1941, Dnr: VI:H:300 ½. 
127 Bat-Ami Zucker, In Search of Refuge. Jews and US Consuls in Nazi Germany 1933–1941, London & 
Portland 2001, s. 136, 147. 
128 I en bilaga skriver Hellstedt att han inte kan lämna ett exakt datum när Utrikesdepartementet 
kände till utreseförbudet för judar men han skriver att de fick rapporter ”omkring den 17 oktober 
1941” om deporteringar från Berlin och nya rapporter den 25 oktober att det fortfarande fanns 
vissa möjligheter för judar att resa till ett annat land om en inresevisering var beviljad. Den 20 
november rapporterade generalkonsuln i Prag att han genom ”förtrolig kännedom av Gestapo 
erhållit underrättelse om att man i princip icke ville lämna utresetillstånd för judar till land i 
Europa, även om inresevisering till sådant land erhållits”. Detta till trots hade utresetillstånd 
beviljats till Sverige för några personer. Se RA, PUK, F 3:2, P.M., Bilaga I, Svante Hellstedt, 
3.4.1945. 
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inresevisering åt judar, som hade nära anhöriga kvar i Tyskland”. Skälet till det 
uppgavs vara att nazisterna kunde hota de kvarvarande anhöriga i Tyskland och 
”tvinga vederbörande att deltaga i illegal verksamhet i Sverige”. Hellstedt sade 
också i förhöret att ”i det stora övervägande antalet fall hade utrikesdeparte-
mentet haft anledning att följa socialstyrelsens yttrande”, men att menings-
utbyten hade förekommit. Han upplyste vidare att han ”hade uppfattat de 
allmänna direktiven så, att det i regel vore nödvändigt, att en viss [ekonomisk] 
garanti förelåge” för att flyktingen skulle kunna försörjas men att någon exakt 
summa inte krävts.129 

I juni 1942 skickade Hellstedt ett brev till Arvid Richert på beskickningen i 
Berlin rörande judiska flyktingar. Hellstedt förklarade att syftet med att förlänga 
viseringar, trots att judiska flyktingar inte beviljades utresetillstånd, var att ett 
avslag bara skulle leda till ”ett otal nya uppvaktningar här i ärendet av såväl 
sökanden som hans – i de flesta fall – många och ivriga förespråkare”. Hellstedt 
poängterade dock att om det skulle hända att en judisk flykting med svensk 
inresevisering faktiskt beviljades utresetillstånd så ville han omedelbart under-
rättas om detta.130 Exemplen visar att den amerikanska politiken var en viktig 
faktor som tycks ha skärpt den redan restriktiva svenska flyktingpolitiken ytter-
ligare. Det står klart att myndigheterna höll sig uppdaterade om andra länders 
politik och krigsutvecklingen överlag, och att en vanlig strategi var att avvakta 
händelseutvecklingen innan man fattade ett beslut. 

Historieskrivningen börjar läggas till rätta 
Lördagen den 22 maj 1943 debatterades principerna för flyktingars behandling i 
Sverige i riksdagens första kammare. Debatten är intressant eftersom den säger 
något om hur aktörerna i samtiden uppfattade den dittills förda, och samtida, 
flyktingpolitiken. Socialminister Gustav Möller inledde som svar på Åke 
Holmbäcks (fp) interpellation, med att ge en historisk bakgrund. Möller sade att 
den ”svenska invandringspolitiken datera sig från det förra världskriget”. Efter 
kriget upphävdes viseringstvånget gentemot de flesta länder och ”efterträddes 
av en administrativ och polisiär kontroll” med hjälp av uppehålls- och 
arbetstillstånd. Vid tillkomsten av 1927 års utlänningslag utgjorde de politiska 
flyktingarna inte något stort problem. Men i och med ”omvälvningen i 
Tyskland 1933” kom de politiska flyktingarna i förgrunden tillsammans med 
”en ny kategori, nämligen de judiska flyktingarna”. Möller hävdade vidare att 
eftersom Sverige låg ”i lä för de stora flyktingströmmarna” fanns det ingen 
”anledning att förvägra flyktingarna uppehållstillstånd på grund av 

                                                 
129 RA, PUK, F 3:2, Förhör med legationsrådet Hellstedt angående Utrikesdepartementets praxis 
vid beviljandet av inreseviseringar, 28.3.1943 (feldaterad, måste vara 1945). 
130 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1330, Hellstedt (UD) till Herr Envoyén m.m. A. Richert 
(Berlin) ang. judiska flyktingar, 1.6.1942, Förtrolig, no: 595. 
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immigrationens storlek” och därför beviljades ”i regel” också uppehålls-
tillstånd.131 

Under åren 1937–1938 började allt fler länder att stänga dörren för de judiska 
flyktingarna och det, menade Möller, ledde till att ”flyktingfrågan fick större 
proportioner för vårt land”. Han kom in på lagstiftningen och definitionen av 
begreppet ”politisk flykting” och därefter vilseförde han, medvetet eller inte, 
ledamöterna i riksdagen genom följande uttalande: 

Lagstiftningen av år 1937 innehöll ej någon definition av begreppet politisk 
flykting, men i praxis har räknats sådan person, som aktivt deltagit i politisk 
verksamhet […]. Judar och andra s.k. icke arier, som på grund av rasförföljelser 
sökt fly över svenska gränsen, ha jämställts med politiska flyktingar och sålunda ej 
avvisats. Dock ha judar, som ansökt om inresetillstånd, icke erhållit sådant allenast 
genom att hänvisa till allmän vantrivsel och ekonomiska svårigheter i hemlandet 
eller stadgandet i Nürnberglagarna. En viss restriktivitet, som skärptes efter 
händelserna under år 1940, har sålunda tillämpats i fråga om beviljandet av 
inresetillstånd för flyktingar i denna kategori. Härvidlag har anlagts 
lämplighetssynpunkter, som i synnerhet fingo göra sig gällande, sedan andra 
länder börjat visa obenägenhet att mottaga judiska emigranter. Då 
judeförföljelserna på kontinenten och i Norge började antaga svårare former, blev 
från och med hösten 1941 restriktiviteten beträffande inresetillstånd för judar 
betydligt lättad. […] Dessa inresetillstånd ha dock – med ett fåtal undantag – icke 
kunnat utnyttjas, enär de tyska myndigheterna sedan hösten 1941 som regel vägra 
utresetillstånd.132 

Som tidigare visats kategoriserades judar inte som politiska flyktingar och det är 
tveksamt om Möllers påstående att de ”jämställts med politiska flyktingar” var 
sant. Det är även intressant att notera att ännu i maj 1943 benämns judiska 
flyktingar med omskrivningen ”judiska emigranter”. I debatten hävdade Möller 
också att ”beträffande invandringen från Norge kunna sägas, att asylrätts-
principen upprätthållits”. Förvisso hade avvisningar skett av flyktingar som 
åberopat politiskt flyktingskap men inte kategoriserats som politiska flyktingar, 
men ”numera sker icke avvisning av dylik anledning vare sig av norska eller 
judiska flyktingar”.133 Han drog därefter slutsatsen att ”i allmänhet torde vår 
flyktingpolitik fylla de anspråk som ur humanitär sypunkt rimligen kunna 
ställas”.134 

Möllers redogörelse fick en del mothugg men mest medhåll av folkpartisten 
Holmbäck och socialdemokraten Wagnsson som bägge påpekade att Sverige 

                                                 
131 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1331, Debatt i riksdagens första kammare ang. principerna 
för flyktingars behandling i Sverige, 22.5.1943, nr. 18, s. 7, redogörelse av Gustav Möller (s). 
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”ha en moralisk skyldighet att föra en generös flyktingpolitik”.135 Det fanns bara 
två politiker som var kritiska – socialdemokraterna Fredrik Ström och E. G. C. 
Brandt. Dessa två var de enda som tog upp frågan om den restriktiva politiken 
gentemot de judiska flyktingarna. Brandt avvisade påståendet att asylrätten 
skulle ha upprätthållits och sade följande, apropå de under hösten 1941 lättade 
villkoren för judiska flyktingar:  

Jag vill inte begagna hårda ord, men jag kan inte förneka, att på mig verkar detta 
uttalande något cyniskt. Just vid ett tillfälle, då möjligheterna för en flykting att 
resa från utlandet hit faktiskt voro beskurna, kanske rent av obefintliga, lättade 
man på villkoren för tillträde till Sverige! […] Jag har personligen en ganska rik 
erfarenhet av de otroliga svårigheterna för judiska flyktingar att få komma till 
Sverige. Jag har nött trapporna i utlänningsbyrån, men i flertalet fall, då jag försökt 
utverka tillstånd för personer att komma hit, har jag fått avslag. Så nog har 
asylrätten varit snäv! Om vi tidigare än hösten 1941 något mera liberalt hade tagit 
emot judiska flyktingar, så skulle många ha räddats till livet. Det är högst 
sannolikt, att de nu äro döda.136 

Han fortsatte med att understryka att man ska ”öppet uttala klander mot 
svenska regeringens flyktingpolitik, stödd dess värre på riksdagsmajoriteten” 
och att svenska folket borde få ”veta, att judarna hade kunnat räddas”, och 
därför hörde nu det svenska folket hur ”’din broders blod ropar dig från 
jorden’”.137 

Också Ström riktade kritik mot Möller genom att ge ett exempel. En svensk 
kvinna som var gift med en judisk man i Österrike försökte, då förföljelserna 
startade, få uppehållstillstånd i Sverige för sig, maken och sonen men myndig-
heterna beviljade enbart tillstånd för henne och sonen. Till slut fick Ström 
statsministern att intervenera men då var det för sent och maken hade redan 
hunnit deporteras.138 

Möller bemötte varken Brandts eller Ströms synpunkter och därför bad 
Brandt om ytterligare en replik där han sade att han förstod att Möller inte 
kunde försvara den förda flyktingpolitiken men att ”det må tillåtas att jag som 
min ärliga mening säger att jag inte heller tror att socialminister Möller vill 
förvara detta. Det försvaret lär han få överlämna till herr utrikesministern”.139 
Möller valde att inte svara på Brandts andra replik heller. Jag tolkar Brandts 

                                                 
135 Ibid., replik av Åke Holmbäck (fp) och Ruben Wagnsson (s), s. 18 (citatet). 
136 Ibid., replik av E. G. C. Brandt (s), s. 19. 
137 Ibid., replik av E. G. C. Brandt (s), s. 21. ”Din broders blod ropar dig från jorden” kommer 
från 1:a Moseboken, kapitel 4, vers 10, när Kain har mördat sin bror Abel: ”Herren sade: Vad har 
du gjort? Hör, din broders blod ropar till mig från jorden”. Antagligen syftar Brandt på de norska 
judarna som ett broderfolk till svenskarna, se Bibeln, Bibelkommissionens revision av 1917 års 
översättning av Gamla Testamentet, Uppsala 1986. 
138 Ibid., replik av Fredrik Ström (s), s. 25–26. 
139 Ibid., replik av E.G.C. Brandt (s), s. 27. 
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kritik som en kritik riktad mot hela Utrikesdepartementet och i förlängningen 
av den flyktingpolitik som utlänningsmyndigheterna hade fört. 

I ett radioanförande som Socialstyrelsens generaldirektör Karl J. Höjer höll 
den 17 november 1943 ställde han frågan vad svenska myndigheter förde för 
politik gentemot flyktingarna och besvarade den själv så här: 

Jag skulle svara, ingen ”politik” alls. Visserligen har den svenska regeringen 
erbjudit sig att ta emot de danska judarna för att rädda dem undan det 
fruktansvärda deportationshotet. Som bekant accepterades dock icke detta 
erbjudande från tyska regeringens sida, och det stora antalet danskar, som kommit 
hit, både judar och icke judar, ha alltså gjort det såsom flyktingar så att säga på 
egen hand. Samma har varit fallet med norrmännen. Här har över huvud taget inte 
kunnat och kan över huvud taget inte bli fråga om annat än ett uppträdande från 
svensk sida, nämligen att ta emot, skydda och hjälpa. Den saken har legat utom all 
diskussion, utom alla överväganden.140 

Den 11 november 1944 skrev Gösta Engzell en promemoria över flyktingarna i 
Sverige där han beskrev den förda politiken under krigsåren: 

De första åren efter nazismens maktövertagande i Tyskland kommo ej så många 
flyktingar till Sverige. Först under åren 1937 och 1938 började en starkare 
flyktingström göra sig gällande. Det blev då tyvärr nödvändigt att avvisa en del vid 
gränserna. Sådana som hade tillstånd att fara vidare, mottogos dock liksom 
närmare släktingar till här boende. […] Vid krigsutbrottet skärptes kontrollen, 
men man mottog ungefär efter samma principer som förut flyktingarna. Då 
judeförföljelserna i Tyskland började antaga svårare former blevo från och med 
hösten 1941 i regel alla ansökningar om inresetillstånd för judar beviljade. Det var 
ej så många som fingo utresa från sitt hemland. Efter den tyska ockupationen av 
Norge och Danmark fingo vi nya flyktingar. Från båda länderna övertogo vi några 
hundra tyska, österrikiska och tjeckoslovakiska flyktingar, politiska och judar, som 
vistades i nämnda länder. De norska flyktingarna började komma redan 1940 och 
ha sedan ökat allt efter de politiska händelserna. Vid de under hösten 1942 inledda 
judeförföljelserna kommo omkring 800 à 900 norska och statslösa judar från 
Norge. […] Från Danmark började den stora strömmen i samband med 
händelserna den 29 augusti 1943 och ännu mera efter att judeaktionerna inleddes 
den 1 oktober 1943. Då erbjöd den svenska regeringen den tyska att i Sverige 
mottaga alla danska judar. Något svar erhölls ej. […] Sverige har förklarat sig 
berett mottaga judar från Ungern i betydande antal. Då de icke fått resemöjlighet 
har i stället en hjälpverksamhet igångsatts vid svenska legationen i Budapest.141 

                                                 
140 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1331, Utlänningar i Sverige, Radioföredrag den 17.11.43 av 
generaldirektör Höjer, s. 4. 
141 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1332, P.M. om flyktingarna i Sverige, G.E. (Gösta Engzell, 
UD), 11.11.1944, till beskickningarna i Berlin, Bern, London, Washington och S. Adler-Rudel. 
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Promemorian är intressant eftersom den visar hur historieskrivningen av 
flyktingpolitiken börjar skrivas och hur berättelsen om flyktingpolitiken och 
Sveriges agerande under andra världskriget börjar läggas till rätta.142 

Avslutningsvis vill jag nämna Sandlerkommissionens förhör med Åke 
Torstensson som var amanuens på utlänningsbyrån med ansvar för ”tyskarna”. 
Han menade att praxis fördes vidare muntligt från de seniora tjänstemännen till 
de nya och att ”gemensamma beredningar under byråchefens ledning med 
ventilerande av de allmänna principerna för vissa slags ärendens avgörande 
förekommo ytterligt sällan”.143  

Under 1940–1941 fanns bara ett principdokument på utlänningsbyrån där det 
slogs fast att det faktum att en flykting var jude inte utgjorde ett hinder för 
återsändande till Norge. På Utrikesdepartementet fanns något fler dokument 
som rörde allmänna riktlinjer. Där framgick det att principerna var oförändrade, 
det vill säga att en ansökan om bosättning i princip avslogs medan en ansökan 
om så kallat transitvisa (för vidareresa) beviljades under förutsättning att det 
fanns biljetter och inresevisum till nästa land (vanligtvis USA). Departementet 
fortsatte att skilja mellan judiska och politiska flyktingar och fortsatte att noga 
följa den amerikanska viseringspolitiken. Under hösten 1941 påstods å ena 
sidan att den restriktiva politiken lättades, å andra sidan att departementet varit 
”obenägen” att bevilja visum åt judar som hade släktingar kvar i Tyskland. 

Åren 1942–1944 finns få dokument som röjer principer för den förda 
politiken men desto fler där historieskrivningen om perioden börjar läggas till 
rätta. Det enda dokument som egentligen rör principer är Hellstedts brev till 
Richert i Berlin ifrån juni 1942. I brevet skriver han att anledningen till att 
viseringar förlängdes trots att flyktingen inte får utresetillstånd ut Tyskland som 
en strategi för att slippa ”uppvaktningar” av flyktingens släktingar i Sverige. 

I de övriga dokumenten menar jag att historieskrivningen om den svenska 
flyktingpolitiken under andra världskriget började slås fast. I den beskrevs den 
svenska flyktingpolitiken som restriktiv fram till hösten 1941 då restriktiviteten 
lättade och att politiken i huvudsak uppfyllde kraven på humanitet som 
eftersträvades i utlänningslagen. 

                                                 
142 Syftet med avhandlingen är inte att göra en undersökning av historiebruket, men det är 
oundvikligt att ändå poängtera att dessa exempel visar hur historieskrivningen börjar läggas till 
rätta. För litteratur där historiebruk och andra världskriget står i fokus, se Alf W. Johansson, Den 
nazistiska utmaningen. Aspekter på andra världskriget, Stockholm 2000 (1983); Johan Östling, 
”Svenska berättelser om andra världskriget. Från patriotism till universalism under 
efterkrigstiden”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias 
Tydén (red.), Stockholm 2007. Se även Östlings avhandling, Nazismens sensmoral. Svenska erfaren-
heter i andra världskrigets efterdyning, Stockholm 2008 (kommande). 
143 Ibid., s. 3. 
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Tiden efter 1944 
Precis som för tiden före 1938 har jag inte gjort någon systematisk genomgång 
av tiden efter den sista juni 1944 då utlänningsbyrån lades ned och Statens 
utlänningskommission övertog arbetet. Men jag har kommit över dokument där 
judiska flyktingar eller den svenska flyktingpolitiken diskuterades, dels när jag 
har gått igenom handlingar från tidsperioden, dels genom tips från andra 
forskare. Dessa utgör underlag för denna del. Syftet är att undersöka om det 
finns en kontinuitet i föreställningarna om de judiska flyktingarna, men jag vill 
understryka att det är nödvändigt att göra betydligt omfattande och mer 
systematiska undersökningar för att kunna säga i vilken mån de beskrivningar 
och föreställningar som uppvisas här är representativa. 

I juli 1945 diskuterade utlänningskommissionen en promemoria från 
Mosaiska församlingen i Stockholm som rörde behandlingen av de statslösa 
flyktingarna efter krigsslutet. Församlingen skrev att en del av de statslösa som 
kommit till Sverige som flyktingar under kriget, särskilt barnen, inte ville 
återvända till sina hemländer utan ”känna sig som svenskar” och ville därför 
stanna kvar i Sverige. Församlingen pekade också på att ”de statslösa från 
Centraleuropa” borde ges arbetstillstånd på samma sätt som de baltiska 
flyktingarna dels med tanke på att de var ”betydligt färre till antalet” än 
balterna, dels eftersom de vistats i Sverige ”så mycket längre tid”. Kommis-
sionen skrev att ”frågan huruvida Sverige skall tillåta förutvarande flyktingar att 
kvarstanna måste ses ur olika synpunkter” och att en sådan synpunkt var 
arbetsmarknadsläget. Kommissionen konstaterade vidare att detta visserligen 
tillät en befolkningsökning men påpekade att ”det är ett starkt svenskt intresse 
att befolkningsökningen sker genom tillförsel av sådana utlänningar, vilka lätt 
kunna assimileras och äro av värde för landet”. En annan sådan synpunkt 
uppgavs vara ”invandringstrycket”; om det ökade ”ställes vi snart inför det 
faktum, att ett urval måste göras” utifrån sådana som anses ”önskvärda” och 
utifrån den ”humanitära hänsynen”. Kommissionen tog inte slutlig ställning till 
behandlingen av de statslösa men konstaterade att ”de nu berörda problemen” 
borde ”göras till föremål för internationella förhandlingar” och tills vidare 
borde Sverige ”komma till en åtminstone provisorisk lösning av problemen” 
för flyktingarnas skull.144 Ordvändningarna tycks vara detsamma som tidigare. 
Trots att det inte sägs uttalat måste Mosaiska församlingens inblandning liksom 
epitetet, ”de statslösa från Centraleuropa” som inte ville återvända till sina hem-
länder, syfta på judiska flyktingar. 

I december 1945 diskuterades frågan om genomresevisering och utlännings-
kommissionen beslutade att ”ifrågavarande utlänningar, som vore av judisk 
börd, borde beviljas inresevisering endast, om Mosaiska församlingen tillstyrkte 
detta och ställde ekonomiska garantier för deras uppehåll här i riket” samt att 

                                                 
144 RA, SUK, Kanslibyrån, A 1 A:1, Pleniprotokoll 3.7.1945, Bilaga 1, § 4, P.M. angående vissa 
frågor om utlänningarnas ställning i Sverige.  
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tillstånden skulle begränsas genom en kvot på högst 300 personer.145 I proto-
kollet sades att också utlänningar ”av icke judisk börd” behövde lämna 
ekonomiska garantier, men för denna grupp fanns det däremot inga kvoter. 
Kvoterna för judiska flyktingar var en återgång till det kvotsystem som 
tillämpades före den storskaliga mottagningen av flyktingar vid krigsslutet, men 
med den stora skillnaden var att gruppen inte längre beskrevs som ett problem. 
Benämningarna var intressant nog desamma som under kriget och gruppen 
benämndes omväxlande som ”judar” eller ”av judisk börd”, emellanåt som 
”judiska transmigranter” eller ”judiska emigranter”.146 

I oktober 1946 skrev en tjänsteman vid utlänningskommissionens Rödakors-
avdelning en rapport om handläggningen av ärenden som rörde repatriandi. 
Benämningen repatriandi användes om den grupp flyktingar som evakuerats till 
Sverige vid krigsslutet i avvaktan på att återvända till sina hemländer. Huvud-
delen av rapporten behandlar andra saker men en av rubrikerna lyder: ”Några 
judiska problem” och där beskrivs sammansättningen av gruppen repatriandi: 

Det judiska inslaget i repatriandi-klientelet har varit stort. – I augusti hade drygt 
8.000 judar anlänt till Sverige. – Av de i landet kvarvarande äro de rumänska, 
tjeckiska och ungerska repatriandi nästan alla judar. Av polackerna beräknas något 
mindre än 4.000 vara av judisk börd. RK-avdelningen har hitintills som sin 
riktlinje haft, att judeskapet i och för sig inte skall medföra några förmåner – och 
inte heller några nackdelar. Däremot har ju de olika judiska organisationernas 
verksamhet medfört, att judar fått mera hjälp än de övriga. Den enda 
bestämmelsen, som varit till judarnas fördel, är den som i november utfärdades 
beträffande polackerna, då det förklarades, att polacker av judisk börd icke 
behövde anmäla förhinder för hemresan.147 

Tjänstemannen gick därefter in på de problem som avdelningen har haft med 
ortodoxa judar som inte velat arbeta på lördagar, något han var oförstående 
inför: ”Efter repatriandis upplevelser i Tyskland hade man annars kunnat vänta, 
att de vant sig vid lördagsarbete […] När en tysk jude t.o.m. vägrar att per 
telefon taga kontakt med UK [utlänningskommissionen], därför att det är 
sabbat, då kan man våga tycka att det är överdrivet”.148 

                                                 
145 RA, SUK, Passbyrån, F 5:1, Utdrag ur protokoll, fört vis Statens utlänningskommissions 
sammanträde den 11 december 1945, § 6, Björn Engström. 
146 För liknande resonemang, se RA, SUK, Passbyrån, F 5:1, Sammanfattning av 
utlänningskommissionens inreseviseringsprinciper, 12.12.1945 och PM angående beviljandet av 
inresetillstånd som hjälpaktion, G. Lindencrona, 28.1.1946 och PM angående principerna för 
inreseärendenas behandling, 20.2.1946, SUK Passbyrån, till cirk. 1/1946. 
147 Tjänstemannen heter Arvidsson i efternamn men jag känner inte till hans förnamn. RA, SUK, 
Passbyrån, F 5:2, Arvidssons översikt av RK-avdelningens handläggning av ärenden rörande 
repatriandi, skriven okt., 1946, s. 29–30. Detta dokument har publicerats tidigare i en uppsats, se 
Gustafsson 2006. 
148 RA, SUK, Passbyrån, F 5:2, Arvidssons översikt av RK-avdelningens handläggning av ärenden 
rörande repatriandi, skriven okt., 1946, s. 30. 
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Syftet med tecknandet av perioden efter 1944 har varit att visa på kontinuitet 
i föreställningar och praxis på myndigheterna. Flera av de tjänstemän som 
tidigare hade arbetat på utlänningsbyrån fortsatte arbetet med flyktingpolitiken 
som tjänstemän i Statens utlänningskommission när den övertog ansvaret för 
flyktingpolitiken den första juli 1944. Liksom tidigare utlänningsmyndigheter 
fortsatte utlänningskommissionen att tala om möjligheterna för judiska 
flyktingar att assimileras, om invandringstrycket, om vilka som var ”önskvärda” 
flyktingar, om att göra ett urval men också ta humanitära hänsyn. Rapporten 
från Rödakorsavdelningen var mindre typisk och ett intressant exempel på ett 
förmodligen inte särskilt vanligt förekommande, men ändå uppenbart möjligt 
sätt att tala om judiska flyktingar, som framstår som oerhört cyniskt och 
antisemitiskt med tanke på samtidens kännedom om Förintelsen. Bruket av ord 
som ”judisk börd” och ”judeskapet” måste i sig betraktas som förvånande efter 
krigsslutet. 

Kännedom om förföljelsen av judar och  
Förintelsen på utlänningsbyrån 
Syftet med denna del är att undersöka i vilken mån utlänningsbyrån var 
informerad om förföljelsen av judar och Förintelsen samt om kännedomen om 
händelseutvecklingen påverkade flyktingpolitikens utformning. Levine har 
hävdat att Utrikesdepartementet hade god kännedom om förföljelsen av judar 
och senare om Förintelsen, och att denna påverkade tjänstemännens vilja att 
agera så att flyktingpolitiken förändrades.149 Utlänningsbyrån fick rapporter från 
beskickningarna i avskrift men hur heltäckande rapporteringen var har inte 
studerats tidigare. Underlaget för denna del är skrivelser till utlänningsbyrån 
från beskickningar och konsulat.150 Metoden har varit att se i vilken mån 
rapporter om centrala händelser som drabbade judarna i Tyskland och de tysk-
ockuperade områdena nådde fram till utlänningsbyrån. 

Levine har gjort en motsvarande undersökning av kunskapen om Förintelsen 
på Utrikesdepartementet med startpunkt 1939. Han har dock inte gått igenom 
alla handlingar som departementet kan tänkas ha fått. På motsvarande sätt 
kommer jag att arbeta eftersom syftet med undersökningen inte är att se vad 
byrån kan ha missat utan i vilken mån de fick samma information som 
departementet. Det är förvisso så att de mest detaljerade beskrivningarna fanns 
i de enskilda personakterna, exempelvis i brev och ansökningshandlingar som 
flyktingarna skickade in till utlänningsbyrån. Trots det har jag valt att inte 
använda personakter som underlag för undersökningen eftersom det är troligt 
att utlänningsbyrån såg på denna information med en viss misstänksamhet. 

                                                 
149 Levine 1998, s. 282. 
150 Den serie som huvudsakligen genomgåtts är RA, Ub, E II a, Skrivelser från beskickningar och 
konsulat, volym 1–4 (1938–1944), men även andra arkiv har använts. 
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Istället studeras information från kanaler som utlänningsbyrån rimligtvis satte 
sin tilltro till, exempelvis Utrikesdepartementet. 

Före krigsutbrottet var det möjligt för svenska tjänstemän att läsa i 
tidningarna om den nazistiska förföljelsen av judar. Ingvar Svanberg och 
Mattias Tydén har visat att den svenska pressen rapporterade kontinuerligt från 
1933 om tysk lagstiftning som reglerade judars rättigheter, exempelvis i Nürn-
berglagarna från 1935. Detta gällde givetvis i högsta grad också för det 
utrikespolitiskt mycket händelserika året 1938 då Tyskland annekterade 
Österrike i mars vilket ledde till att närmare 200 000 österrikiska judar kom 
under tysk kontroll eller de dramatiska händelserna under Novemberpogromen 
9–10 november som väckte avsky över hela världen.151 

På utlänningsbyrån fick man återkommande rapporter för kännedom från 
Utrikesdepartementets beskickningar och konsulat, bland annat om den 
amerikanska förfrågan om ett internationellt samarbete för att underlätta 
emigration för tyskar och österrikare.152 

Konsul Bergendahls rapporter ifrån Wien lämnades, som tidigare visats, 
under hela undersökningsperioden vidare för kännedom till utlänningsbyrån; 
exempelvis i juli 1938 då Bergendahl rapporterade att det amerikanska 
viseringssystemet verkade vara av betydelse även för transmigranter som sökte 
sig till Sverige. Ett annat exempel var då han rapporterade att österrikiska ”icke 
arier, som önska emigrera” skulle ges tyska pass i augusti samma år, eller i 
november samma år då han berättade att ”tyska handelsresande av judisk stam” 
urskildes ur det tyska näringslivet med påföljd att de inte längre kunde verka 
som handelsresande och att han därför kände sig ”nödsakad att inrymma dem 
alla inom kategorien emigranter”.153 I augusti rapporterade han om ”den 
särskilda passbyrå för judar” som inrättats för att underlätta emigration från 
Österrike, och att ”över 30.000 judar erhållit utresetillstånd” men att det 
sammanlagda antalet judar i Österrike uppskattats till ”inemot 200.000, vartill 
komma ’Mischlinge’ etc”.154 

                                                 
151 Svanberg & Tydén 2005, se särskilt kapitel 3, 4 och 6 samt sidorna 39–42. 
152 RA, Ub, E II a:1, Axel Paulin (Santiago) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes 
Ärendena angående ”Chile och nordamerikanskt förslag till underlättande av emigration från 
Centraleuropa”, 3.4.1938, nr: 36, Överlämnas av Kungl. Utrikesdepartementet (UD) till Kungl. 
Socialstyrelsen (SoS) för kännedom, Gösta Engzell, 13.5.1938. 
153 RA, Ub, E II a:1, T. Bergendahl (Wien) till Herr Förste Sekreteraren A. von Hartmansdorff 
(UD), 22.7.1938, Överlämnas jämte bilagor av UD till Byråchefen K. Bergström för kännedom, 
Agne Hartmansdorff, 28.7.1938 och T. Bergendahl (Wien) till Herr Statsrådet och t.f. Chefen för 
Kungl. Utrikesdepartementet ang. tyska pass för österrikare, 2.8.1938, nr: 201, Överlämnas jämte 
bilaga av UD till SoS, M. Hallenborg, 8.8.1938 och T. Bergendahl (Wien) till Hans Excellens Herr 
Ministern för Utrikes Ärendena ang. gränsrekommendation för judiska handelsresande eller 
affärsmän, 22.11.1938, nr: 337, Överlämnas av UD till SoS, Gösta Engzell, 29.11.1938. 
154 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:1, T. Bergendahl (Wien) till Herr t.f. 
Avdelningschefen M. Hallenborg (UD), 10.8.1938, Överlämnas av UD till Herr t.f. Byråchefen E. 
Drougge, SoS, för kännedom, Agne Hartmansdorff, 15.8.1938. 
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I diskussionerna om införandet av visumtvång gentemot Tyskland – som 
senare ledde till att J-stämpeln infördes i tyska och österrikiska judars pass – 
lämnades rapporter, korrespondens och nedtecknade telefondiskussioner vidare 
för kännedom till byrån.155 

I januari 1939 fick utlänningsbyrån för kännedom Arvid Richerts rapport om 
”judefrågan i Tyskland” som skrevs i slutet av december 1938. Han meddelade 
att ”hela aktionen [Novemberpogromen] dirigerats av vissa partiinstanser” och 
att den tyska befolkningens avståndstagande hållning lett till ”igångsättande av 
en antisemitisk kampanj”. Han rapporterar också att Frankfurter Zeitung skrivit 
att: 

Nationalsocialismen hade aldrig låtit något tvivel råda om sin avsikt att genomföra 
sitt program i judefrågan, och en rak linje ginge från de första lagarna om judarnas 
utsöndring ur ämbetsmannakåren via kulturkammarlagstiftningen, 
Nürnberglagarna av 1935 och förordningen om judarnas anmälan av sin 
förmögenhet till de nya lagarna om deras utsöndring ur näringslivet. […] Målet 
vore att fullständigt skilja tyskar och judar åt, och denna konsekventa synpunkt 
syntes man i utlandet hava svårt att fatta, där man tycktes ha uppfattat den 
nationalsocialistiska judepolitiken som en antisemitism i traditionell stil med lokala 
oroligheter, enstaka polisingripanden och andra efemära händelser.156 

I februari 1939 nåddes Socialstyrelsens generaldirektör Sigfrid Hansson av en 
rapport om Adolf Hitlers och Alfred Rosenbergs tal där de redogjorde för 
motiven bakom den nazistiska antisemitiska politiken. I Hitlers tal uttalas den 
numera välkända profetian där han hotar med att om ”’den internationella 
finansjudendomen’” ”provocerar fram ett världskrig” så kommer det att leda till 
ett ”’förintande av den judiska rasen i Europa’”.157 

I april samma år skickade S H Pousette på beskickningen i London en 
rapport som berörde den tyska annekteringen av delar av Tjeckoslovakien och 
hur hanteringen av flyktingfrågan diskuterats i underhuset i Storbritannien.158 I 
juni nåddes utlänningsbyrån av en rapport från beskickningen i Havanna 
angående flyktingskeppet S:t Louis som vägrats tillträde till hamnen i Havanna, 

                                                 
155 RA, Ub, E II a:1, Telefonsamtal byråchefen Hallenborg, Berlin och utrikesrådet Engzell, 
13.10.1938, Överlämnas av UD till Herr Byråchefen Bergström, SoS, 13.10.1938; T. Bergendahl 
(Wien) till Herr Förste Sekreteraren Lennart Nylander (UD), 21.10.1938, Överlämnas av UD till 
SoS, L. Nylander, 28.10.1938. 
156 RA, SUK, Hemliga, F 4:1, Ärende 14, Richert (Berlin) till Hans Excellens Herr Sandler, 
Minister för Utrikes Ärendena, ang. judefrågan i Tyskland, 30.12.1938, nr: 1068, strängt förtroligt, 
Överlämnas av UD till Herr Gd. S. Hansson till förtrolig kännedom, Gösta Engzell, 10.1.1939, 
Förvaras på betryggande sätt på VI byrån. SH. 
157 RA, Ub, E II a:2, Richert (Berlin) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärendena 
ang. uttalanden i judefrågan av rikskanslern och herr Rosenberg, 20.2.1939, nr: 291, Överlämnas 
av UD till Herr Generaldirektören (Gd) Hansson, Gösta Engzell, 15.3.1939. 
158 RA, Ub, E II a:2, S. H. Pousette (London) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes 
Ärendena ang. flyktingfrågan, 15.4.1939, nr: 248, Överlämnas av UD till Herr t.f. Gd. K. 
Bergström, Gösta Engzell, 19.4.1939. 
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Florida, Panama och slutligen Dominikanska republiken, och därför tvingats 
återvända till Europa.159 

I maj 1940 skrev Ärnfast på konsulatet i Prag en rapport om judarnas rättsliga 
ställning i protektoratet Böhmen-Mähren.160 I oktober fick utlänningsbyrån för 
kännedom en rapport angående judarnas ställning i de ockuperade delarna av 
Frankrike.161 

I september 1941 rapporterade von Post ifrån Berlin att judar i Tyskland och 
protektoratet Böhmen-Mähren måste bära ”ett igenkänningstecken, bestående 
av en svart ’Davidsstjärna’ å gul botten jämte texten ’jude’ i svarta bokstäver” 
och vilka som var undantagna från bestämmelsen.162 I december rapporterade 
Leif Öhrvall på generalkonsulatet i Oslo att norska medborgare som ”uppe-
håller sig i utlandet och uppträder på ett sätt, som vittnar om fientligt sinnelag 
mot den norska staten” kan frånkännas sitt norska medborgarskap.163 

I mars 1942 meddelade Claes Westring på generalkonsulatet i Oslo att 
Quisling återinfört inflyttningsförbudet för judar.164 I maj samma år rappor-
terade Sjöborg om antisemitisk lagstiftning i Holland och konstaterade ”liksom 
annorstädes, ha tyskarna som bekant även i Holland farit synnerligen hårt fram 
mot judarna” som misshandlats, förts till koncentrationsläger eller till och med 
dödats.165 

I januari 1943 nåddes utlänningsbyrån av ett meddelande om en fransk lag 
som tvingade alla ”av judisk ras” att stämpla in ”’jude’ (juif)” i sitt identitets-
kort.166 I juli samma år rapporterade Gustaf Löwenhard att ”den sista 

                                                 
159 RA, Ub, E II a:2, osignerad (Havanna) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes 
Ärendena ang. judiska emigranters tillträde till Cuba, 12.6.1939, nr: 37, Överlämnas av UD till 
SoS, Gösta Engzell, 30.6.1939. 
160 RA, Ub, E II a:3, Ärnfast (Prag) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärendena ang. 
judarnas rättsställning i protektoratet Böhmen och Mähren, 24.5.1940, nr: 49, Överlämnas av UD 
till SoS för kännedom i anslutning till Departementets remisskrivelse den 24.8.1939, Gösta 
Engzell, 5.6.1940. 
161 RA, Ub, E II a:3, Einar Hennings (Paris p.t. Vichy) till Hans Excellens Herr Ministern för 
Utrikes Ärendena med lagdekret angående judarnas ställning i Frankrike, 23.10.1940, nr: 353, 
Överlämnas jämte bilaga av UD till SoS för kännedom, Gösta Engzell, 11.11.1940. 
162 RA, Ub, E II a:4, von Post (Berlin) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärendena 
ang. igenkänningstecken för judar, 8.9.1941, nr: 1133, Överlämnas jämte bilaga av UD:s 
rättsavdelning till SoS för kännedom, 25.9.1941. 
163 RA, Ub, E II a:4, Leif Öhrvall (Oslo) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärendena 
ang. förordn. om frånkännande av norskt medborgarskap, 11.12.1941, nr: 1068, Överlämnas av 
UD:s rättsavdelning till SoS för kännedom, 15.12.1941. 
164 RA, Ub, E II a:4, Claes Westring (Oslo) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes 
Ärendena ang. inflyttningsförbud för judar, 17.3.1942, nr: 302, Överlämnas av UD till SoS för 
kännedom, Gösta Engzell, 1.4.1942. 
165 RA, Ub, E II a:4, E. Sjöborg (Haag p.t. London) till Hans Excellens Herr Minister för Utrikes 
Ärendena ang. den antisemitiska lagstiftningen i Holland, 29.5.1942, nr: A37, Överlämnas av UD 
till SoS för kännedom, Gösta Engzell, 15.6.1942. 
166 RA, Ub, E II a:4, E. Hennings (Vichy) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes 
Ärendena med lag ang. märkning av judars identitetskort, 4.1.1943, nr: 2, Överlämnas jämte 
bilaga av UD:s rättsavdelning till SoS för kännedom, 20.1.1943. 
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judetransporten i går avgick från Prag till Theresienstadt. Några få judar äro 
dock kvar här, då desamma tills vidare ha särskilda arbetsuppgifter. […] judar, 
som varit gifta med arier, [ha] varit skyddade mot evakuering, men nu förljudes, 
att även dessa judar skola deporteras”.167 

I april 1944 rapporterar Danielsson från beskickningen i Budapest om en för-
ordning som tvingar ”judiska personer” att anmäla sin förmögenhet som där-
efter spärras och regleras av den ungerska staten.168 

Genomgången visar att utlänningsbyrån kontinuerligt, med ett par dagars för-
dröjning, fick rapporter ifrån Utrikesdepartementet om händelseutvecklingen i 
Europa beträffande förföljelsen av judar och Förintelsen. Som visats i genom-
gången av riktlinjer tycks kännedomen om förföljelserna och Förintelsen inte 
ha lett till några uttryckliga förändringar i dessa. Efter Novemberpogromen var 
budskapet som kommunicerades utåt visserligen att vissa lättnader gjorts, men 
internt uppgav Drougge att ”en serie avslagsbeslut” skulle skicka signaler om att 
Sverige förde en restriktiv politik. Utåt sett kommunicerades dock budskapet 
att vissa lättnader gjorts som lett till att fler kunde resa in men att praxis inte 
ändrats. I nästa kapitel undersöks flyktingpolitikens utfall i praktiken. Ledde 
kännedomen till förändringar i politiken? 

Walter Laqueur var en av de första som studerade vad som var känt om 
Förintelsen i omvärlden och hur det uppfattades och förstods. Han ställer 
frågan om det hade spelat någon roll om omvärlden hade haft kännedom om 
Förintelsen tidigare, alltså om kännedomen hade lett till att fler kunnat räddas. 
Han svarar pessimistiskt att det troliga är att det inte hade gjort någon skillnad, 
men att vi inte kan veta.169 

Delsammanfattning: En flyktingpolitik på pappret 
Lennart Friberg har visat att det var typiskt för kristidsförvaltningarnas 
organisation att politiken förflyttades till administrativ nivå under andra 
världskriget. Detta innebar att maktförhållandena försköts från riksdagen till 
förvaltningarna.170 Fribergs beskrivningar kan också sägas gälla på flykting-
politikens område. I kapitel 2 visade jag att politiken i huvudsak inte reglerades 
genom lagstiftning utan i administrativa författningar, och att detta innebar att 
det krävs undersökningar på myndighetsnivå för att kunna uttala sig om 
                                                 
167 RA, SoS, Hemliga, E 2:5, Gustaf Löwenhard (Prag) till Kungl. Maj:ts Beskickning i Berlin ang. 
judeevakueringen, 8.7.1943, nr: 79, förtroligt, Överlämnas av UD till Herr t.f. Gd. E. G. Bexelius, 
SoS för förtrolig kännedom, M. Hallenborg, 26.7.1943. 
168 RA, Ub, E II a:4, Danielsson (Budapest) till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes 
Ärendena med förordning ang. anmälning och spärrande av judisk förmögenhet, 16.4.1944, nr: 
89, Överlämnas jämte bilaga av UD till SoS för kännedom, Gösta Engzell, 3.5.1944. 
169 Walter Laqueur, The Terrible Secret. An investigation into the suppression of information about Hitler´s 
’Final Solution’, London 1980, s. 10. 
170 Lennart Friberg, Styre i kristid. Studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939–1945, 
Stockholm 1973, s. 279, 307. 
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flyktingpolitikens karaktär. I kapitlet undersöktes därför framväxten av 
riktlinjer, direktiv och praxis samt huruvida utlänningsbyråns kännedom om 
förföljelserna av judar och Förintelsen ledde till en förändrad praxis. Efter 
införandet av den första utlänningslagen 1927 skapades en praxis som tog 
hänsyn till ”rassynpunkter”, helt i linje med ett av lagens syften. Myndigheterna 
ansåg sig ha en stor handlingsfrihet att utforma praxis och riktlinjer eftersom 
lagstiftningen inte gav tydliga direktiv om tillämpningen. En praxis skapades där 
flyktingarna inte skulle ligga det allmänna till last. I praxis ingick också att 
myndigheterna gjorde skillnad mellan ”judiska immigranter” och ”egentliga 
politiska flyktingar”. Redan 1932 började Socialstyrelsen märka registerkort 
tillhörande judar med (m) för mosaisk trosbekännelse. Det förekom även 
diskussioner om riskerna med besöksvistelse som i sin tur befarades leda till 
släktinvandring, och dessa måste förstås mot bakgrund av det styrelsen kallar 
för ”rassynpunkter”. 

Flera av de riktlinjer som skapades vid 1920-talets slut och 1930-talets början 
levde vidare även efter att den andra utlänningslagen infördes 1938. Dessa 
riktlinjer drogs med arvet från den första lagens syfte – att ”skydda den svenska 
rasens renhet” – men eftersom ”rassynpunkter” inte längre ingick som ett syfte 
i lagen, och därmed saknade legitimitet, tvingades myndigheterna till 
omskrivningar där judiska flyktingar benämndes ”tyska medborgare, vilka 
lämnat sitt hemland för att icke återvända dit”, ”kategorien emigranter” och 
”judiska immigranter”. Ofta ställdes ”de judiska utvandrarna” i kontrast till 
”politiska flyktingar i egentlig mening” vilket ledde till att de judiska flykting-
arnas asylbehov inte tycktes så akuta. 

Denna typ av omskrivningar kommer tydligast till uttryck vid en jämförelse 
mellan hur flyktingpolitiken beskrevs extern och internt. Den offentliga 
beskrivningen av flyktingpolitiken var att det inte fanns någon egentlig politik 
utan att bedömningarna gjordes från fall till fall. Denna beskrivning var 
förvånansvärt seglivad och upprepades så sent som i november 1943. Ett annat 
exempel var införandet av ”folkras” i Utrikesdepartementets 
passviseringsformulär. I november 1938 bad departementet beskickningarna att 
förutom trosbekännelse även notera ”folkras” på registerkorten och den praxis 
som följdes innebar att detta enbart gjordes för judar som konverterat till 
kristendomen. Trots att denna praxis redan var i bruk sedan slutet av 1938 
dröjde det till april 1939 innan frågan trycktes på formulären och därmed 
offentliggjordes. Departementet erkände att frågan var känslig men 
konstaterade samtidigt att förfarandet ledde till en ”snabbare och säkrare 
handläggning”. Jag menar att frågans känslighet ska förstås som att denna 
praxis inte hade legitimitet före april 1939. En händelse som ser ut som en 
tanke är att detta hängde samman med redovisningen av utlänningsräkningens 
preliminära resultat där utlänningsbyrån använde en ”ras”-definition av ”jude”. 
I kapitel 4 visade jag att räkningen inte väckte något uppseende i svensk press 
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och det skulle kunna vara förklaringen till att frågan infördes först efter att detta 
blev känt. 

Internt fanns det däremot tydliga principer. Flyktingarna skulle uppfylla en 
mängd krav men det viktigaste kravet var att de inte skulle stanna i Sverige och 
bosätta sig här utan resa vidare. Detta krav hängde samman med en rädsla för 
att judar var annorlunda och därför svåra att assimilera i det svenska samhället. 
De övriga principerna och kraven innebar att ansökningar måste göras före 
inresa, att den sökande skulle vara åldrig eller omyndig, ha släkt i Sverige och att 
det skulle finnas ekonomiska garantier för uppehället. Dessa principer 
omfattades av båda utlänningsmyndigheterna. Båda talade dessutom om vikten 
av en ”sträng sovring”, ett slags urvalets politik, och om en rädsla för att 
antisemitismen låg ”på lur”, latent, och kunde blossa upp om inte antalet 
judiska flyktingar i Sverige hölls nere. Samtliga nämnda riktlinjer formulerades 
redan under 1938 och var förvånansvärt oföränderliga. Under 1939 tillkom inga 
nya riktlinjer men däremot en faktor som skulle visa sig vara av stor betydelse 
för den svenska flyktingpolitiken – den amerikanska viseringspolitiken. Skälet 
till det var att en restriktiv amerikansk politik med minskade inresekvoter ledde 
till att Sverige riskerade att ”inte bli av med” sådana flyktingar som beviljats 
inresa med förbehåll om att de skulle resa vidare. 

Det är att notera att dessa krav enbart gällde för judiska flyktingar. Att så var 
fallet syntes exempelvis i att utlänningsbyrån i slutet av 1938 började använda 
ett särskilt formulär som denna kategori flyktingar tvingades fylla i tillsammans 
med tillståndsansökan. Formuläret bar den talande rubriken råd och anvisningar 
till ”tyska medborgare av judisk härstamning”. Ordvalet ”härstamning” 
bekräftar dessutom att kategoriseringen av gruppen gjordes utifrån ”ras” och 
inte utifrån ”religion”.  

Myndigheternas två strategier, att kommunicera olika budskap offentligt och 
internt, i kombination med att flyktingpolitiken sköttes på en administrativ nivå 
innebar att politiken undanhölls från riksdagens och allmänhetens insyn. Det 
tydligaste exemplet på det var då socialministern i april 1939 bad utlännings-
byrån redogöra för sina principer. Hade ministern haft insyn i politiken hade 
han givetvis inte behövs ställa denna fråga. 

Det övergripande målet med flyktingpolitiken var att hålla judiska flyktingar 
ute från Sverige och välja ut ett fåtal som beviljades tillstånd att resa till Sverige i 
avvaktan på vidareresa till ett annat land. Flyktingpolitiken legitimerades utifrån 
olika motiv och avpassades efter mottagaren. Både byrån och departementet 
förde alltså en restriktiv flyktingpolitik, åtminstone på pappret. Mot slutet av 
undersökningsperioden visade jag att historieskrivningen började slås fast och i 
den beskrevs den svenska flyktingpolitiken som restriktiv fram till hösten 1941, 
då restriktiviteten lättade, men att den i huvudsak uppfyllde de krav på 
humanitet som eftersträvades i utlänningslagen. 

I kapitlet gjordes även en mindre undersökning av kännedomen om 
förföljelsen av judar och Förintelsen på utlänningsbyrån där jag kunde visa att 
byrån kontinuerligt, med några dagars fördröjning, fick beskickningarnas 
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rapporter för kännedom. Min bedömning är att utlänningsbyrån hade en 
relativt god kunskap om händelseutvecklingen i Nazityskland, vilken hotbild 
som fanns mot de judiska flyktingarna och hur den förändrades över tid. 
Frågan om huruvida policyn förändrades på grund av kännedomen om den 
tyska politiken kan bara delvis besvaras genom en jämförelse med den 
beskrivna flyktingpolitiken. Sett till riktlinjerna tycks politiken inte ha 
förändrats. För att fullt ut kunna besvara frågan krävs dock undersökningar av 
flyktingpolitikens utfall och det görs i nästa kapitel. 
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KAPITEL 6.  
Behandlingen av de judiska flyktingarna 

I det här kapitlet undersöks behandlingen av de judiska flyktingarna under 
perioden 1938–1944. Inledningsvis ges en allmän bakgrund om källmaterialet 
och av gruppen judiska flyktingar med avseende på könsfördelning, ålder och 
nationalitet. I den första delundersökningen studeras om det finns ett samband 
mellan diskriminering och ”ras” och huruvida judiska flyktingar utsattes för 
negativ särbehandling av den svenska staten under andra världskriget och 
Förintelsen, på grundval av ”ras”. 

I den andra undersökningen analyseras vilka uttryck behandlingen av de 
judiska flyktingarna tog sig i praktiken, och med uttryck avses den faktiska 
politikens utfall i form av praxis och behandlingen av enskilda individer. I den 
tredje och sista undersökningen studeras förändring över tid med särskilt fokus 
på det faktiska utfallet av flyktingpolitiken dels omedelbart efter November-
pogromen 1938, dels med avseende på den flyktingpolitiska omsvängning som 
tidigare forskning daterat till hösten 1942. De frågor som besvaras presenteras i 
inledningen till varje undersökningsdel. 

Bakgrund 

Källmaterial och källkritik 
I denna första del diskuteras källmaterialet men däremot redogörs inte för mina 
metodiska överväganden utan dessa återkommer jag till i den första delunder-
sökningen. Utgångspunkter har varit tidigare forsknings påstående att flykting-
politiken avgjordes i viseringspolitiken då visumkrav infördes under 1939–1940. 
Fram till dess avgjordes politiken även i tillståndsgivningen och därför 
undersöks bägge dessa typer. Källorna består av två olika typer av material, dels 
protokoll över uppehållstillstånd och viseringar, dels personakter. Protokollen 
är ett bra material som är fylligt men samtidigt relativt lättöverskådligt eftersom 
alla uppgifter finns samlade på ett ställe. Ett problem är dock att det inte finns 
någon protokollserie som sträcker sig över hela tidsperioden, och det har jag 
löst dels genom att låta olika protokollserier, för tillstånd och viseringar, 
överlappa varandra, dels genom att använda mig av ytterligare en typ av 
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material, nämligen viseringsdossiéer. Detta har resulterat i tre olika delunder-
sökningar av fyra olika material som tillsammans täcker hela undersöknings-
perioden 1938–1944. Trots att jag täcker in hela perioden så innebär detta inte 
att jag fått med samtliga judiska flyktingar, vilket kommer att diskuteras 
utförligare nedan i förhållande till respektive material. 

För perioden 1938–1941 har protokoll över uppehållstillstånd, som utfär-
dades av Socialstyrelsens utlänningsbyrå till utlänningar från viseringsfria stater, 
genomgåtts in extenso. En ansökan kunde lämnas med något av besluten bifall, 
avslag och utan åtgärd. Viseringstvångets införande efter krigsutbrottet 
gentemot alla länder utom de nordiska återspeglas i materialet genom att antalet 
ansökningar från judiska flyktingar föll drastiskt i september 1939. Detta är till 
viss del problematiskt eftersom det innebär att materialet efter krigsutbrottet 
inte är lika fylligt som före detsamma. 

Ett annat problem med materialet är att utlänningsbyrån inte skilde mellan 
utlänningar och flyktingar och det gör det svårt att hitta en lämplig kategori att 
jämföra med. Däremot skilde byrån tydligt ut vilka som var judar genom att 
skriva dit (m) för mosaisk trosbekännare efter personens namn i protokollen. 
För att jämföra möjligheterna för utlänningar att få uppehållstillstånd i Sverige 
har jag använt utlänningsbyråns kategorisering och delat in ansökningarna i 
kategorierna ”judar” och ”icke-judar” och fört in uppgifterna i en databas.1 
Kategorin ”icke-judar” inkluderar alltså samtliga utlänningar som inte märkts 
med (m). Antalet registrerade poster i databasen motsvaras inte exakt av antalet 
personer, eftersom samma person kan förekomma flera gånger, exempelvis om 
personen vid ett tillfälle får avslag på sin ansökan och vid ett senare tillfälle 
ansöker igen. Det totala antalet poster är 5 324 i gruppen icke-judar och 4 468 i 
gruppen judar.2 

Det andra källmaterialet som har genomgåtts består av protokoll som 
Utrikesdepartementet upprättade under perioden april 1939 till och med 
februari 1941. Dessa kallades för ”Individuella statistiken” och är de enda 
bevarade protokollen från departementet. I protokollen återfinns utlänningar 
ifrån viseringspliktiga stater som ansökte om inrese- eller uppehållsvisering till 
Sverige, och det är skälet till att dessa protokoll tidsmässigt delvis överlappar 
det första materialet. Protokollen innehåller bland annat uppgifter om namn, 

                                                 
1 I databasen har jag registrerat följande uppgifter ur protokollen för varje enskild individ inom 
gruppen judar: förnamn, efternamn, nationalitet, (m), om de kategoriserats som politisk flykting 
(p), svensk medborgare (s) eller krigsbarn (kb), protokollsdatum, eventuellt protokollsnummer, 
beslut (avslag, bifall, utan åtgärd respektive om ansökan gjorts före eller efter inresa), skälet till 
vistelsen, vilka tjänstemän som fattat beslutet respektive vilken titel de har och slutligen övriga 
ditskrivna anteckningar. För gruppen icke-judar har jag inte noterat uppgifter på individnivå utan 
enbart noterat protokollsdatum, eventuellt protokollsnummer och det sammanlagda antalet 
ansökningar som fått bifall, avslag respektive lämnats utan åtgärd. 
2 En ansökan kunde också förlängas och även detta beslut noterades i protokollen. Förlängda 
ansökningar har dock lämnats utanför undersökningen eftersom det som intresserar mig här är 
det första tillfället då ett beslut fattades i ett ansökningsärende. 



 
 

141 

nationalitet, ålder och beslut.3 Varje individ är dessutom kategoriserad som 
”arier” eller ”icke-arier”, och det gör materialet intressant som jämförelse med 
utlänningsbyråns material.4 Eftersom materialet är väldigt omfattande och 
insamlandet tidskrävande har jag tvingats göra några avgränsningar. Dock har 
dessa avgränsningar gjorts på ett sådant sätt att jag minimerat risken för 
systematiska felkällor. Dels har jag enbart gått igenom huvudböckerna och 
lämnat supplementböckerna utanför undersökningen. Dels har jag valt att 
avsluta undersökningen i december 1940 trots att protokollen fortsätter fram 
till februari 1941. 

Det finns flera skäl till detta. En jämförelse mellan huvudböckerna och 
supplementböckerna visar att de innehåller likadana uppgifter, men att de 
senare verkar ha fungerat just som ett supplement, alltså som ett tillägg.5 Detta 
gäller dock bara för de första sidorna i supplementboken och det är därför 
oklart om det var en praxis som användes genomgående i hela boken. En 
jämförelse mellan uppslag i böckerna, på samma datum, visar att det inte verkar 
vara någon skillnad mellan de nationaliteter som förekommer, mellan antalet 
män och kvinnor, mellan avslag och bifall respektive antalet ”arier” och ”icke-
arier”. Ett systematiskt fel hade kunnat uppstå om en grupp, exempelvis alla 
”icke-arier” av en viss nationalitet, förts till supplementböckerna, men detta 
tycks alltså inte vara fallet. Däremot består en skillnad i att medan 
huvudböckerna är fulltecknade är supplementböckerna inte det, och de 
innehåller dessutom inte beslut från varje enskilt datum.6 Till saken hör att 
också i det här materialet sjönk andelen som kategoriserades som ”icke-arier” 
drastiskt vid krigsutbrottet i september 1939, och eftersom 
                                                 
3 De uppgifter som inhämtats från protokollen och förts in i en databas är protokollsdatum, 
nationalitet, ålder, kön, utlänningsbyråns och polisens yttrande (i de fall de fått yttra sig), beslut 
(avslag eller bifall), och ”arier” eller ”icke-arier”. I de fall ansökan beviljats har jag också antecknat 
vistelsens längd (under tre månader, tre månader eller över tre månader) respektive eventuella 
anmärkningar (vilket exempelvis kunde vara affidavit, arbetstillstånd, besök). 
4 När det gäller kategorin ”icke-arier” är min tolkning att Utrikesdepartementet huvudsakligen 
använder begreppet för att sortera ut vilka som var judar och därför inte använder en nazitysk 
definition. Enligt Nürnberglagarna inkluderades exempelvis slaver i kategorin ”icke-arier”, men i 
det genomgångna materialet där uppgifter finns för både ”arier” och ”icke-arier”, så har två 
tredjedelar av de 899 personer som hade en nationalitet som skulle kunna kategoriseras som 
”slavisk” kategoriserats som ”icke-arier”, och en tredjedel som ”arier”. Den definition av ”slaver” 
som jag har använt är hämtad ifrån Nordisk Familjebok, uppslagsord ”slaver”, Malmö 1957. I 
databasen finns under april-juli 1939 följande nationaliteter som faller in under denna definition 
av slaver: 18 sovjetryssar, 17 polacker, 277 tjecker, 6 slovaker, 8 bulgarer och 7 jugoslaver har 
kategoriserats som ”arier” medan 7 sovjetryssar, 135 polacker, 413 tjecker, 8 slovaker, 1 bulgar 
och 2 jugoslaver har kategoriserats som ”icke-arier”. 
5 I huvudboken står det på ett flertal sidor hänvisningar av typen ”se sid. 1 i supplementboken” 
och i supplementboken står motsvarande hänvisning ”forts. å sid 169 i huvudboken d. 28/9”, se 
exempelvis RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H I:1, s. 169 och H I:3, s. 1.  
6 Ytterligare jämförelser som kan nämnas är att viseringsnumren verkar komplettera varandra i 
huvud- och supplementböckerna, se exempelvis RA, UD, Expeditionen för utländska pass-
ärenden, H I:2, s. 385 och H I:4, s. 185. Det ska också nämnas att supplementboken för perioden 
1 oktober 1940 till 24 februari 1941 är tunn, enbart 186 sidor. 
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supplementböckerna sträcker sig från perioden 28 september 1939 till 24 
februari 1941 rör de den period där andelen ”icke-arier” är som lägst. Ett av 
skälen till att utesluta supplementböckerna var därför att den tid det skulle ta att 
gå igenom dessa inte var motiverad i förhållande till att inget talade för att jag 
skulle få ett annat resultat om jag inkluderade dem. Ett ytterligare skäl är att året 
1941 täcks in av den tredje delundersökningen, och det motiverade att jag valde 
att avsluta undersökningen i december 1940 och inte inkludera de två måna-
derna under 1941.7 Genomgången av perioden från april 1939 till december 
1940 i huvudböckerna resulterade i sammanlagt närmare 24 000 poster i data-
basen fördelat på knappt 19 000 i kategorin ”arier” och knappt 5 000 i kate-
gorin ”icke-arier”. 

Under den sista perioden, åren 1941–1944, fattade Utrikesdepartementet 
beslut om visering men det finns tyvärr inga bevarade beslutsprotokoll. För att 
komma åt besluten har jag därför gått via remissinstansens, utlänningsbyråns, 
protokoll, för att få namnen på de judiska flyktingarna. Med hjälp av namnen 
har jag sedan gått vidare till viseringsdossiéerna och på detta sätt funnit Utrikes-
departementets beslut. Efter en genomgång av utlänningsbyråns viserings-
protokoll för åren 1941–1944 har jag funnit 1 342 personer som kategori-
serades som judar och 7 912 icke-judar. Efter att ha räknat bort dubbletter 
bland dem som kategoriserades som judar så återstod 1 136 personer för vilka 
716 viseringsdossiéer återfunnits. För de judiska flyktingarna finns det med 
andra ord ett bortfall på 37 procent (420 personer). 

En jämförelse mellan yttrandet och beslutet för de 716 personer som 
kategoriserades som judar visade att Utrikesdepartementet följde utlännings-
byråns yttrande i 97 procent av fallen när det gällde tillstyrkanden och 100 
procent av fallen när det gäller avstyrkanden. Eftersom det bedömdes som tids-
mässigt ogörligt att gå vidare och leta fram personakterna för de närmare 8 000 
personer som inte kategoriserades som judar, för att få veta vilket beslut 
Utrikesdepartementet fattade, och eftersom Utrikesdepartementet i stort sett 
alltid tycktes följa utlänningsbyråns yttranden så har yttrandena bedömts som 
ett tillräckligt bra jämförelsematerial. 

Allmänna fakta om gruppen judiska flyktingar 
Nedan ges en allmän översikt över könsfördelning, ålder och nationalitet för 
hela gruppen judiska flyktingar som ingår i min undersökning. I översikten 
ingår samtliga personer som ansökte om tillstånd eller visering under 1938–
1944, oavsett vad de fick för beslut. En översikt över könsfördelningen bland 
judiska flyktingar i de tre undersökta källmaterialen visar följande: 

 

                                                 
7 En ytterligare motivering är att jag inte strävat efter en totalundersökning och det motiverade att 
jag även valde bort de två månaderna under 1941. 
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Tabell 1. Könsfördelningen bland judiska flyktingar i de tre olika 
källmaterialen, uppdelat på de olika undersökningsperioderna 1938–1944 

  Kvinnor   Män   Ej känt     
Tidsperiod n % n % n % Totalt 
1938–1941 2013 45,84% 2376 54,11% 2 0,05% 4391 
1939–1940 1656 34,76% 3077 64,59% 31 0,65% 4764 
1941–1944 837 62,37% 505 37,63% 0 0,00% 1342 
Totalt 4506 42,93% 5958 56,76% 33 0,31% 10497 

Källa: RA, Ub, A II b:1-4, A II aa:4 och A I a:1-4; RA, UD, 
Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1-2 

Tidigare forskning har i stort sett negligerat frågan om genus och outtalat 
antagit att flyktingen var en man.8 Som framgår av tabell 1 var så inte fallet. 
Den visar att det bland flyktingarna fanns både män och kvinnor men att 
fördelningen mellan könen varierade mellan de olika tidsperioderna.  Det var en 
relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor under den första undersök-
ningsperioden, medan majoriteten av flyktingarna var män under den andra 
perioden. Slutligen rådde det omvända förhållandet under den tredje perioden 
då andelen kvinnor var i majoritet. För mindre än en procent av samtliga 
ansökningar var kön okänt. 

Diagram 1 visar fördelningen med avseende på ålder. Där saknas tyvärr upp-
gifter för den första undersökningsperioden, och därför visas enbart uppgifter 
för perioden 1939–1944. Diagrammet visar att under åren 1939–1940 var störst 
andel flyktingar i åldrarna 21-50 år, medan det under åren 1941–1944 fanns en 
klar övervikt bland de äldre åldersgrupperna (51 år och över). Andelen för 
vilken ålder var okänd var låg, som högst 5 procent under 1939–1940. 

                                                 
8 Undantag från denna regel finns i den nyare forskningen, se Malin Thor, ”’Svallvågorna av 
katastrofen kom också till vår stad’. Hjälpverksamhet inom Norrköpings mosaiska församling i 
skuggan av Förintelsen”, En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–
1950, Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts (red.), Uppsala 2008. Genus diskuteras även i 
Byström 2006. 
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Diagram 1. Andelen judiska flyktingar fördelat mellan olika  
åldersgrupper i två av de olika källmaterialen 1939–1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Tabell 4 i tabellbilaga. 

Avslutningsvis kan det vara av intresse att beskriva hur de judiska flyktingarna 
fördelade sig mellan olika nationaliteter. Andelen flyktingar av tysk nationalitet 
var stor under den första och den sista undersökningsperioden, över 97 procent 
respektive över 74 procent.9 Under dessa undersökningsperioder var andelen 
övriga nationaliteter obetydlig eller liten. Under den mellersta undersökning-
sperioden, åren 1939–1940, var andelen judiska flyktingar av tysk nationalitet 
också störst, över 39 procent, men där fanns även ett flertal andra nationaliteter 
representerade. Den näst största gruppen var de statslösa (13,5 procent), följd 
av tjeckoslovaker (11,6 procent), polacker (9,5 procent), balter (7,8 procent) och 
ungrare (6,8 procent). Ett förväntat resultat hade varit att de norska och de 
danska judarna skulle ha utgjort de två största grupperna under den sista under-
sökningsperioden, 1941–1944, men så är alltså inte fallet. Anledningen till att de 
inte syns i statistiken är att de flesta av dessa flyktingar troligtvis aldrig fördes in 
i protokollen. Bägge grupperna beviljades nödfallsviseringar vid gränsen av 
landsfiskalen, och även om ett underlag med största sannolikhet skickades in till 
utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet fördes uppgifterna alltså inte in i 

                                                 
9 För fullständiga uppgifter, se tabell 5 i tabellbilaga. Det är troligt att flera av dem som 
kategoriserades som tyskar var f.d. österrikiska medborgare, men det har inte varit möjligt att gå 
igenom samtliga personakter för att utröna om så var fallet. 
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protokollserierna. Eftersom bägge grupperna till stor del saknas i den här 
undersökningen kommer jag att, längre fram, göra separata undersökningar av 
dem för att på så sätt bättre kunna beskriva flyktingpopulationen och flykting-
politiken i sin helhet. 

Svensk flyktingpolitik – judiska flyktingar kontra övriga utlänningar 
Tidigare forskning har påstått, men inte visat, att den svenska flyktingpolitiken 
var restriktiv mot de judiska flyktingarna men att det inte var fråga om något 
”totalstopp”. I kapitel 2 visade jag att denna restriktivitet inte återfanns i 1937 
års utlänningslag. Däremot fanns den i septemberkungörelsen och det hemliga 
cirkuläret som bägge stadgade att ”emigranter” fick avvisas vid den svenska 
gränsen om de inte hade giltigt tillstånd, visering eller gränsrekommendation. I 
kapitel 4 visade jag att ”emigranter” var en omskrivning för ”judiska flyktingar” 
och att syftet med kungörelsen och cirkuläret var att förhindra en okontrollerad 
invandring av judiska flyktingar till Sverige. I kapitel 5, slutligen, visade jag att 
det övergripande målet med flyktingpolitiken var att i första hand inte ta emot 
judiska flyktingar alls, i andra hand välja ut sådana som skulle resa vidare. 
Anledningen var en rädsla att inte kunna bli av med denna grupp och en 
föreställning om att ett ökat antal judiska flyktingar kunde leda till att 
antisemitismen blossade upp. Denna urvalets politik gjordes på grundval av 
”ras”, genom utlänningsbyråns särskilda formulär för ”tyska medborgare av 
judisk härstamning” och Utrikesdepartementets fråga nummer 9 om ”folkras” i 
passviseringsblanketten. 

Mot bakgrund av tidigare forskning och resultaten av mina undersökningar 
menar jag att det är rimligt att anta att urvalets politik innebar en diskriminering 
av judiska flyktingar och att den gjordes på grundval av ”ras”. Det är vidare ett 
rimligt antagande att diskrimineringen inte innebar att samtliga judiska 
flyktingar fick avslag på sina ansökningar, utan snarare att denna grupp 
beviljades tillstånd eller visering i väsentligt lägre utsträckning än övriga 
utlänningar. Dessa antaganden kommer att prövas genom en komparativ metod 
och med hjälp av logistisk regressionsanalys.10 

Innan jag går vidare med en operationalisering och ställer upp en hypotes, 
behövs en diskussion om varför just beslut om tillstånd och viseringar är det 
material som är lämpligast att använda för att besvara min fråga: Fanns det en 
negativ särbehandling av judiska flyktingar i Sverige (i betydelsen svenska 
myndigheter) under andra världskriget och Förintelsen som grundade sig på 

                                                 
10 Jag har fått hjälp av sociologen Paul Fuehrer vid Stockholms universitet att göra en 
regressionsdiagnostik för att kontrollera att det inte finns några felkällor i modellen eller i 
variablerna. I denna ingår en granskning av residualernas fördelning; betydelsefulla observationer 
(outliers) samt hävstångseffekten (leverage); multikollinearitet; linearitet samt eventuella 
specifikationsfel. Han har inte funnit något som innebär att modellen är felaktigt formulerad. 
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”ras”? Tillstånden och viseringarna fungerade som ett sätt att kontrollera 
invandringen till Sverige och är därför ett utmärkt material för att undersöka 
statlig och administrativ diskriminering. Det var förvisso, som tidigare nämnts, 
möjligt att fram till krigsutbrottet resa in och uppehålla sig i Sverige i upp till tre 
månader för medborgare från viseringsfria stater, och denna grupp missar jag 
när jag nöjer mig med att studera tillstånden. 

Det hade nämligen varit tänkbart att istället sätta denna ”spärr” vid inresorna, 
men det finns huvudsakligen två skäl som talar emot detta. För det första 
sköttes utlänningskontrollen vid inresa över gränsen av passkontroller och 
landsfiskaler. Eftersom jag är intresserad av de statliga aktörerna, och 
flyktingpolitiken på en central nivå, är besluten på lokal nivå inte huvudsakligen 
i fokus. För det andra införde Sverige visumkrav mot samtliga länder, utom de 
nordiska, vid krigsutbrottet, och det innebär att det inte vore möjligt att ha 
samma mått – inresa – som enhet under hela undersökningsperioden. Därför 
har jag istället valt tillstånden och viseringarna. 

Jag kommer att jämföra judiska flyktingar med övriga utlänningar som 
förekommer i protokollen. Jag har tidigare diskuterat att detta är problematiskt 
eftersom den svenska lagen inte gjorde skillnad mellan judiska flyktingar och 
övriga utlänningar samt att den enda grupp flyktingar som existerade i lagens 
ögon var de politiska flyktingarna. Men inte heller denna grupp behandlades i 
egen ordning av myndigheterna utan förekom i samma protokoll som övriga 
utlänningar. Däremot märktes de med (p) för politisk flykting, liksom judar 
märktes med (m) i utlänningsbyråns protokoll. I Utrikesdepartementets 
protokoll delades samtliga utlänningar in i kategorierna ”arier” och ”icke-arier”. 
Av dem som kategoriserades som judar och ”icke-arier” var sannolikt de flesta 
att betrakta som flyktingar. Huruvida någon eller några av dem som 
kategoriserades som ”arier” eller övriga också var flyktingar vet vi alltså inte. 
Detta faktum försvårar en jämförelse mellan grupperna eftersom anledningen 
till deras inresa troligen skiljer sig åt. Men eftersom grupperna ”judiska 
flyktingar” och ”övriga utlänningar” ur myndigheternas formella synvinkel var 
likvärdiga, i den mån att ingen av dem definierades som politiska flyktingar, 
kommer också jag att behandla dem likvärdigt. Därför har jag ändå valt att göra 
denna jämförelse, eftersom syftet är att undersöka diskrimineringen ur ett 
komparativt perspektiv, och eftersom jag menar att komparationen ger det 
bästa, och rimligaste, svar som vi kan få på frågan om judiska flyktingar 
särbehandlades negativt på grund av ”ras”. 

Frågan om negativ särbehandling som grundade sig på ”ras” har 
omformulerats till en hypotes som lyder: Utlänningar som kategoriserades som 
judar tenderade att inte beviljas uppehållstillstånd/visering i samma 
utsträckning som utlänningar som inte kategoriserades som judar. Om hypo-
tesen stämmer ska detta synas i att andelen bifallna ansökningar är signifikant 
lägre för dem som kategoriserades som judar än för övriga utlänningar. För att 
kunna testa hypotesen har jag ställt upp en modell, där sambandet mellan ”ras” 
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Figur 2. Modell över undersökning av sambandet mellan  
”ras” och bifall i tillstånds- och viseringsärenden 

 

  

 

 
 
 
 
 

och det fattade beslutet i viserings- och tillståndsärenden ger en indikation på 
huruvida diskriminering föreligger. I modellen ställs två möjliga alternativ upp 
som svar på frågan om tillstånds- och viseringsbeslut beviljades: ja och nej. Till 
ja har bifallen räknats och till nej har avslag och de beslut som lagts ad acta, det 
vill säga utan åtgärd, räknats. Anledningen till att även de sistnämnda räknats till 
nej är att konsekvensen av ett beslut som inte fattades blev detsamma som ett 
avslag. I modellen har också ytterligare faktorer tagits med som så kallade 
kontrollvariabler. Syftet med kontrollvariablerna är framför allt att se att sam-
bandet inte beror på andra faktorer än ”ras”. 

Kontrollvariablerna har valts ut av två skäl, antingen nämns faktorn i en 
administrativ riktlinje (vilket gäller söktryck och ålder) eller också finns det en 
indikation i tidigare forskning som ger anledning att studera dessa faktorer 
närmare (vilket gäller kön och nationalitet). I de administrativa riktlinjerna 
nämns ålder som ett kriterium som ska uppfyllas för att tillstånd ska beviljas, 
och då gäller det åldriga eller omyndiga flyktingar. I modellen har ålder angivits 
i antal år som personen fyllt det år som beslutet fattats. När det gäller 
söktrycket finns det inga uttryckliga riktlinjer men variabeln omnämns i 
skrivelser och promemorior. Tjänstemännen påstår i dessa att då söktrycket 
ökar så ökar de också restriktiviteten som ett sätt att signalera att Sverige inte 
var något immigrationsland och i syfte att behålla kontrollen. I modellen har 
söktrycket angivits som det totala antalet sökande under en månad, vilket gett 
fyra mätvärden. Eftersom dessa två variabler omnämns som viktiga av tjänste-
männen i samtiden finns det skäl att studera dem närmare för att avgöra i vilken 
mån de hade betydelse för beslutet. 

När det gäller kön motiveras den variabeln av två skäl. För det första har ny 
forskning visat att det var något lättare för kvinnor än för män att beviljas 
uppehållstillstånd under 1938, och att en trolig förklaring till det är att kvinnor 

”Ras” Bifall (ja/nej) 

Kontrollvariabler: 
Söktryck 
Ålder 
Kön 
Nationalitet 
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inte betraktades som ett hot på arbetsmarknaden.11 För det andra har äldre 
forskning oproblematiskt antagit att flyktingen var en man och därför inte 
beaktat kön i särskilt hög grad, vilket gör det viktigt att ha med denna som 
kontrollvariabel. Kön anges i modellen som man, kvinna eller bortfall då kön är 
okänt. 

När det gäller nationalitet, slutligen, motiveras variabeln av att tidigare 
forskning visat att östjudar (i betydelsen judar från Östeuropa) diskriminerades i 
förhållande till västjudar när det gällde möjlighet att beviljas medborgarskap i 
Sverige 1860–1920, och detta har karakteriserats som en östjudefobi.12 Förvisso 
är resultaten giltiga för en tidigare tidsperiod, ett annat källmaterial och en helt 
annan typ av tillstånd, men med tanke på att det då rådde fri invandring kan 
man hävda att medborgarskapsansökningarna fungerade som ett sorterings-
verktyg på samma sätt som tillstånds- och viseringsansökningarna gjorde 
senare. Skillnaden mellan öst och väst tycks till viss del ha funnits kvar även 
under perioden 1920–1945, när det gäller möjlighet att idka handel och näring, 
dock var skillnaden inte lika markant under denna senare period.13 Med detta i 
åtanke ger resultaten anledning att pröva om dikotomin öst-väst även är giltig i 
min undersökning. För att undersöka denna faktor har en indelning gjorts där 
de olika nationaliteterna klassificerats som endera av de två kategorierna ”öst” 
och ”väst”.14 För de fyra kontrollvariablerna har uppgifter samlats in ur proto-
kollen så att en jämförelse mellan kategorierna judar och icke-judar kan göras, 
dock inte för hela tidsperioden när det gäller icke-judar. 

En sista aspekt som måste diskuteras är den grupp judar som också kategori-
serades som politiska flyktingar.15 Jag visade i kapitel 2 att förarbetena till lagen 
förvisso lämnade direktiv som innebar att judar inte kunde definieras som 
politiska flyktingar enbart på grund av Nürnberglagarna. Samtidigt 
förespråkades att definitionen inte låg fast utan kunde förändras beroende på 
yttre omständigheter, men att detta avgörande låg hos myndigheterna. I kapitel 
4 och 5 visade jag att utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet valde att inte 

                                                 
11 Detta hävdas i Andersson 2008, s. 107. Ett yrke som kvinnor innehade var hembiträden. Under 
1930- och 1940-talet rådde det stor brist på hembiträden i Sverige. Trots att jag inte undersökt 
arbetstillstånd har jag stött på några exempel i personakterna där personer i Sverige försökt få 
uppehållstillstånd för judiska kvinnor som skulle arbeta som hembiträden. I de fall jag sett svarar 
utlänningsbyrån att platsen borde tillsättas av i första hand en svensk och i andra hand av en 
nordisk kvinna. Jag har inte undersökt detta närmare men det tycks som ett intressant område för 
vidare studier. 
12 Carlsson 2004. 
13 Nordlund 1970. 
14 För en fullständig lista över vilka nationaliteter som förts till vilken kategori, se tabell 11 i 
tabellbilagan. Också här finns ett bortfall som dock rör ett så litet antal personer och med 
ovanligt förekommande nationaliteter, som exempelvis palestinsk eller manjuseansk, att det inte 
påverkar resultatet. 
15 Pär Frohnert har visat att de urvalsprocesser som Arbetarrörelsens flyktinghjälp tillämpade var 
strikta och det också för icke-judar var svårt att uppfylla kriterierna för att definieras som politisk 
flykting, se densamme, ”Solidaritet och restriktivitet. Arbetarrörelsens flyktinghjälp, flyktingarna 
och staten 1933–1945”, paper till Svenska Historikermötet i Lund, 2008, s. 2. 
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inrymma judar i definitionen generellt, men att vissa judar kunde definieras som 
politiska flyktingar, även om det hörde till undantagen.16 Jag har i andra 
sammanhang visat att de politiska flyktingar som också var judar inte 
diskriminerades när det gällde möjligheten att beviljas tillstånd eller visering.17 
Antalet judiska politiska flyktingar är förhållandevis litet, men det intressanta 
här är inte antalet utan kategoriseringen, som innebar att de sågs som politiska 
flyktingar i första hand och inte som judar, och därmed ingick i en 
urvalsprocess som inte ledde till diskriminering. Eftersom de politiska flyk-
tingarna var den enda grupp som erkändes som flyktingar i asylrättslig mening 
och eftersom jag redan visat att de inte diskriminerades har jag valt att utesluta 
denna grupp ur undersökningen. 

Undersökningen kommer att utföras i tre steg. I steg ett prövas 
huvudhypotesen – utlänningar som kategoriserades som judar tenderade att inte 
beviljas uppehållstillstånd/visering i samma utsträckning som utlänningar som 
inte kategoriserades som judar – på hela det insamlade materialet, 1938–1944, 
för att se om det finns ett samband mellan ”ras” och beslut som kan sägas bero 
på diskriminering. I steg två prövas huvudhypotesen på den del av 
källmaterialet där jag också har material för de fyra kontrollvariablerna för icke-
judar. Denna delundersökning gäller enbart Utrikesdepartementets protokoll 
och rör tidsperioden april-juli 1939, fyra relativt lugna månader som ligger efter 
att flyktingströmmarna mot Sverige började ta fart men före andra världskrigets 
utbrott. I steg tre granskas återigen hypotesen på det mindre materialet för att 
se om sambandet mellan beslut och ”ras” kvarstår även när jag inkluderar de 
fyra kontrollvariablerna i modellen. För att hypotesen inte ska förkastas ska 
sambandet mellan beslut och ”ras” alltså kvarstå i ungefär oförändrat skick. Det 
ideala hade naturligtvis varit att kunna kontrollera variablerna mot materialet 
som täcker hela undersökningsperioden, men eftersom det är ett omfattande 
material var en sådan insamling inte tidsmässigt eller praktiskt genomförbar 
inom ramen för en avhandling. Vad jag får genom att arbeta på det här sättet är 
dock ett mått på hur sambandet ser ut under den kortare tidsperioden. 
Förutsatt att det inte skiljer sig alltför mycket ifrån det värde som fås när jag har 
hela tidsperioden som underlag, är det rimligt att tolka det så att ett samband 
troligen föreligger också där. Uttryckt på annat sätt innebär det att modellen 
tills vidare inte är falsifierad. 

Diskriminering av judiska flyktingar på grund av ”ras”? 
Tidigare forskning har alltså hävdat att Sverige förde en restriktiv flyktingpolitik 
gentemot judiska flyktingar, men att det inte innebar att samtliga som var judar 
                                                 
16 En annan grupp som i de flesta fallen inte heller definierades som politiska flyktingar var 
kommunisterna, se Müssener 1974, s. 73–74. 
17 Karin Kvist Geverts, ”Utlänningsbyråns nålsöga. ’Judiska utvandrare’ och ’politiska flyktingar i 
egentlig mening’ 1938–1939”, Arbetarhistoria, 2006:2–3, s. 24–29. 
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fick avslag på sina ansökningar. En sammanställning över möjligheterna att 
beviljas tillstånd för hela undersökningsperioden visar att den slutsatsen kan 
beläggas. 

Tabell 2 visar att det finns en betydande skillnad mellan möjligheterna för 
judar och icke-judar när det gäller att beviljas tillstånd. Den som kategoriserades 
som jude beviljas i genomsnitt under hela perioden 1938–1944 tillstånd i nästan 
52 procent av fallen, att jämföra med icke-judar som beviljas tillstånd i 82 
procent av fallen. Tabellen tar dock inte hänsyn till förändring över tid utan 
detta kommer att studeras längre fram. I sin nuvarande form visar den heller 
inte om denna procentuella skillnad också motsvaras av ett statistiskt samband 
med ”ras”. Eftersom syftet med de två första stegen är att skapa ett underlag 
för analysen i steg tre, som innehåller kontrollvariablerna, krävs en mer 
avancerad metod och för detta ändamål är logistisk regressionsanalys särskilt 
lämplig att använda. 

Därför prövas redan i det första steget huvudhypotesen på hela det insamlade 
materialet, 1938–1944, i en logistisk regressionsanalys för att se om det finns ett 
samband mellan ”ras” och beslut.18 Ett ytterligare skäl är alltså att säkerställa att 
materialet i det andra steget inte avviker dramatiskt från undersökningsperioden 
i övrigt. I analysen ingår två variabler: den beroende variabeln ”bifall” (nej/ja) 
och den oberoende variabeln ”ras” (icke-jude/jude). Analysen visar att det finns 
ett signifikant negativt samband mellan judisk ”ras” och bifall.19 I en logistisk 
 

Tabell 2. Möjligheterna att beviljas tillstånd 
 eller visering för icke-judar och judar 1938–1944 

  Ja   Nej     
 n % n % Totalt 

Icke-judar 26531 82,39% 5672 17,61% 32203 
Judar 5459 51,93% 5054 48,07% 10513 
Totalt 31990 74,89% 10726 25,11% 42716 

Källa: RA, Ub, A II b:1-4, A II aa:4 och A I a:1-4; RA, UD, 
Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1-2 

                                                 
18 I modell 1 finns inget bortfall men detta innebär, som tidigare diskuterats, inte att samtliga 
judiska flyktingar som försökte och/eller lyckades komma till Sverige finns i undersökningen 
eftersom en del beviljades nödfallsvisering lokalt (vilket gällde de norska och danska judarna från 
senhösten 1942 och framåt). 
19 För värden, se tabell 6 i tabellbilaga. 
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regressionsanalys uttrycks sambandet som en oddskvot20 och i det här fallet är 
oddset för att en person som kategoriserades som jude skulle beviljas tillstånd 
0,231 gånger icke-judars odds. Uttryckt på annat sätt innebär det att judars 
möjligheter att få bifall var knappt en fjärdedel av icke-judars. 

I en vanlig regressionsanalys görs även en beräkning av förklaringsvärdet som 
uttrycks i r².21 Detta förutsätter att sambandet är linjärt vilket inte är fallet här, 
och därför finns det i logistiska regressionsanalyser inget mått som exakt 
motsvarar r², men det finns mått som efterliknar detta. I det här fallet ger ett 
sådant mått ett värde på 12 procent.22 Förklaringsvärdet måste sättas i relation 
till vad man kan förvänta sig att sambandet ska förklara. Jag kommer framför 
allt använda måttet för att kunna jämföra mellan de olika stegen, exempelvis för 
att kontrollera att värdet inte ändras drastiskt. 

I det andra steget, modell 2, prövas precis liksom i modell 1, huvudhypotesen 
men på det mindre materialet där jag också har underlag för de 
kontrollvariabler som ingår i modell tre. Detta material sträcker sig, som 
tidigare nämnts, från april till juli 1939, och inte heller här finns det något 
bortfall.23 Men innan analysen genomförs visas i tabell 3 en översikt över 
möjligheterna att beviljas tillstånd och visering för judar respektive icke-judar. 

Tabell 3 visar att också under den kortare undersökningsperioden, april-juli 
1939, fick judar bifall i väsentligt lägre utsträckning än icke-judar, 58 procent 
mot 86 procent. Men liksom tidigare gjordes en logistisk regressionsanalys för 
att kunna jämföra med steg tre. 

Analysen visar att de också i det andra steget finns ett signifikant negativt 
samband mellan judisk ”ras” och beslut. Oddset för att en person som 
kategoriserades som jude skulle beviljas tillstånd är 0,221 gånger icke-judars 
odds, det vill säga att judars möjligheter att få bifall är lite drygt en femtedel av 
icke-judars.24 Förklaringsvärdet har ökat till 13 procent.25 Detta innebär att 
skillnaden mellan det första och det andra steget är tydligare vilket i sin tur 
betyder att sambandet stärkts en aning. Det är förvisso enbart en mindre del av 

                                                 
20 I mer precisa ordalag uttrycket sambandet förändringen i det logaritmerade oddset att den 
beroende variabeln (bifall) har värdet 1. Denna förändring kan också uttryckas som en oddskvot, 
det vill säga som relationen mellan olika kategoriers odds, exempelvis möjligheterna för judar i 
förhållande till icke-judar att beviljas tillstånd eller visering, se Christofer Edling & Peter 
Hedström, Kvantitativa metoder. Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, Lund 2003, 
s. 66–67, 184. 
21 Förklaringsvärdet uttrycker hur stor del av den totala variationen i den beroende variabeln som 
förklaras i regressionsanalysen. Dock förutsätter denna beräkning ett linjärt samband, vilket alltså 
inte är fallet här och därför används ett liknande mått, se Edling & Hedström 2003, s. 95, 
191-192. 
22 Jag använder Nagelkerke, värde 12 procent (0,1197) eftersom det ligger närmare r² i en vanlig 
regressionsanalys, men man kan också använda Cox & Snell (värde 0,0809) som i det här fallet 
skulle ge ett något lägre förklaringsvärde på 8 procent. 
23 Se tabell 7 i tabellbilagan. 
24 För värden se tabell 7 i tabellbilagan. 
25 Nagelkerke 13 procent (värde 0,1309). Jämför Cox & Snell 9 procent (värde 0,0925). 
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Tabell 3. Möjligheten att beviljas tillstånd eller 
visering för icke-judar och judar under april-juli 1939 

  Ja   Nej     
 n % n % Totalt 

Icke-judar 1090 86,23% 174 13,77% 1264 
Judar 1046 58,11% 754 41,89% 1800 
Totalt 2136 69,71% 928 30,29% 3064 
Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1 

materialet i steg ett som används i steg två, men att exkludera knappt 40 000 
observationer leder inte till att sambandet förändras nämnvärt. Det som är 
relevant här är även att förklaringsvärdet inte förändrats drastiskt utan ligger 
kvar på ungefär samma nivå. 

Andra faktorers betydelse för diskrimineringen 
I det tredje steget infogas slutligen de fyra variablerna – söktryck, ålder, kön och 
nationalitet – för att kontrollera om sambandet mellan beslutet och ”ras” 
kvarstår trots att modellen i detta steg tar hänsyn till flera möjliga faktorer. För 
att hypotesen inte ska falsifieras ska det negativa sambandet kvarstå även då 
hänsyn tagits till kontrollvariablerna. I detta steg finns det ett bortfall på 8,3 
procent (253 personer) där uppgifter om någon av variablerna saknas. Detta får 
dock anses vara relativt litet.26 

Då kontrollvariablerna förs in i modellen ökar förklaringsvärdet till 15 
procent.27 Det finns fortfarande ett signifikant negativt samband mellan judisk 
”ras” och bifall, och oddskvoten för att en person som kategoriserades som 
jude ska beviljas tillstånd har minskat till 0,191 gånger icke-judars odds. Omfor-
mulerat kan det också förklaras som att judar hade mindre än en femtedel av 
icke-judars möjligheter att beviljas tillstånd. Kontrollvariablernas införande i 
modellen ledde alltså till att oddskvoten minskade och att det negativa sam-
bandet mellan judisk ”ras” och bifall stärktes något. 

Om jag enbart ser till de fyra kontrollvariablerna – söktryck, ålder, kön och 
nationalitet – visar det sig att för ålder finns det inget signifikant samband med 
bifall. Däremot finns det signifikanta samband mellan de övriga tre variablerna 
– söktryck, kön och nationalitet – respektive bifall, och därför kommer jag att 
redogöra för var och en av dessa litet närmare nedan. 

 
 

                                                 
26 Se tabell 7 i tabellbilaga. 
27 Nagelkerke 15 procent (värde 0,1508). Jämför Cox & Snell 11 procent (värde 0,1066). 
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Tabell 4. Procentuell andel sökande som får bifall i förhållande till 
söktryck (antal ansökningar) uppdelat på judar och icke-judar  

under april-juli 1939 

Månad april juli maj juni 
Antal ansökningar 594 777 818 875 
Bifall icke-judar 78% 89% 86% 89% 
Bifall judar 52% 68% 53% 58% 

Källa: Tabell 12 i tabellbilagan. 

När det gäller söktrycket visar analysen att det finns ett positivt signifikant 
samband med bifall vilket alltså innebär att ju högre söktryck, desto större 
möjlighet att beviljas tillstånd. En uppdelning mellan judar och icke-judar visar 
dock att sambandet enbart är giltigt för icke-judar, vilket åskådliggörs i tabell 4. 

I tabellen redovisas enbart bifallsbeslutens andel i procent. För icke-judar 
syns ett positivt samband mellan söktryck och beslut som visar sig i att då 
söktrycket (det totala antalet ansökningar) stiger ökar också möjligheterna att få 
bifall. För judar finns inget motsvarande samband. Detta är ett mycket 
intressant och bitvis förvånande resultat. Det väntade resultatet, som det 
uttrycktes av tjänstemän i samtiden, hade varit att det fanns ett negativt sam-
band mellan söktryck och bifall för judar, men tabell 4 visar istället att något 
sådant inte finns. Däremot finns det alltså ett positivt samband mellan bifall 
och söktryck för icke-judar, dock har detta samband liten effekt. Om exempel-
vis antalet sökande ökade med 100 personer så skulle oddskvoten att få bifall 
vara 1,14 gånger kvoten för en person som sökte då söktrycket var lägre.28 

När det gäller kön har tidigare forskning pekat på att det finns ett positivt 
samband för kvinnor när det gäller möjligheten att beviljas tillstånd. Mina 
resultat pekar i rakt motsatt riktning.29 Det finns ett signifikant negativt sam-
band som visar att kvinnors odds för att få bifall var 0,751 gånger männens, 
eller annorlunda uttryckt att möjligheterna för kvinnor att beviljas tillstånd var 
tre fjärdedelar av männens odds.30 Det förväntade sambandet har alltså kunnat 
falsifieras. 

Slutligen fanns det ett signifikant samband mellan beslut och nationalitet som 
behöver diskuteras närmare. I modellen klassificerades utlänningarna i kate-
gorierna ”öst” och ”väst” beroende på nationalitet.31 Två grupper bedömdes 

                                                 
28 För aktuella värden, se tabell 7 i tabellbilaga. 
29 För aktuella värden, se tabell 7 i tabellbilaga. 
30 I tabellbilagan finns tabeller över könsfördelningen i förhållande till bifall för de judiska 
flyktingarna för hela tidsperioden, se tabell 8–10. Dessa visar att könsfördelningen skilde sig 
mellan perioderna och det gör det svårt att säga hur generaliserbart resultatet i steg 3 är för hela 
tidsperioden 1938–1944. 
31 Vilka nationaliteter som förts till vilken kategori redovisas i tabell 11 i tabellbilagan. 
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som svåra att klassificera – de statslösa och tjeckoslovakerna. I analysen har de 
statslösa klassificerats som ”väst”, eftersom det är troligt att merparten av dessa 
flyktingar var före detta tyskar och österrikare, medan tjeckoslovakerna har 
klassificerats som öst eftersom det har bedömts ha motsvarighet i samtiden. 
Analysen visar att det finns ett signifikant negativt samband med bifall där 
oddset för utlänningar vars nationalitet klassificerats som ”öst” är 0,817 gånger 
oddset för utlänningar som klassificerats som ”väst”.32 Med andra ord innebär 
detta att det var svårare för en utlänning som klassificerades som ”öst” att 
beviljas tillstånd än för en person som klassificerats som ”väst”. En omkod-
ning, där tjeckoslovakerna istället klassificerades som ”väst”, visar dock att 
värdena inte förändrades nämnvärt.33 Det här visar att trots att gruppen tjecko-
slovaker är svårklassificerad kvarstår det signifikanta negativa sambandet med 
bifall för de flyktingar som klassificerades som ”öst”. Resultatet, tillsammans 
med indikationer i tidigare forskning, bedömdes dock som så pass intressant att 
jag valde att gå vidare genom att genomföra en djupare undersökning av sam-
banden mellan ”öst” och ”ras”. 

En dubbel diskriminering av östjudar 
I ett sista och fjärde steg görs en undersökning av sambandet mellan bifall och 
”ras” genom en särskild studie av interaktionen mellan ”öst” och ”ras”.34 En 
interaktionsanalys visar hur olika variabler interagerar med varandra, i det här 
fallet variabeln ”ras” och ”nationalitet” fördelat på ”öst” respektive ”väst”. 
Syftet är att se om det förelåg en dubbel diskriminering av flyktingar som kate-
goriserades som ”judar” och dessutom tillhörde en nationalitet som klassi-
ficerades som ”öst”. 

Interaktionsanalysen genomfördes genom att inkludera en så kallad inter-
aktionsterm i steg tre i syfte att testa sambandet mellan ”ras” och ”öst” för den 
tidigare använda variabeln ”nationalitet”. Interaktionstermen skapades genom 
att variablerna ”ras” och ”öst” multiplicerades med varandra. En jämförelse 
mellan nationaliteter som klassificerades som ”väst” respektive ”öst” visar att 
de som kom från ”väst” hade större möjligheter att beviljas tillstånd än de som 
kom från ”öst”.35 Om man sedan går vidare och jämför inom grupperna judar 
och icke-judar visar det sig att effekten av ”öst” är starkare för icke-judar, än för 
judar. Formulerat på annat sätt var skillnaden större mellan möjligheterna att 
beviljas tillstånd för icke-judar från ”väst” än icke-judar från ”öst”, än 
skillnaderna inom gruppen judar (oavsett om de kom från ”öst” eller ”väst”). 

                                                 
32 För aktuella värden se tabell 7 i tabellbilaga. 
33 Se tabell 13 i tabellbilaga. Nordlund klassificerar däremot inte tjecker som ”öst” utan som 
”centraleuropéer”, se Nordlund 1970, s. 2. 
34 Interaktionsanalyser är svåra att genomföra och tolka. Därför har jag fått hjälp att utföra 
analysen och tolka resultatet av Paul Fuehrer och ekonomhistorikern Mats Deland. 
35 För värden, se tabell 14 och 15 i tabellbilaga. 
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I steg fyra testades också sambandet mellan ”ras” och ”öst” för dem som 
kategoriserades som ”östjudar”. En jämförelse mellan kategorierna judar och 
icke-judar visar att det finns en interaktionseffekt som är starkare för utlän-
ningar som klassificeras som tillhörande en nationalitet från ”öst” om de också 
kategoriseras som ”judar”. Icke-judar från ”öst” har nästan 13 gånger så stora 
odds att få bifall som judar från ”öst”.36 Denna skillnad kan tolkas som att det 
finns en tendens att ”östjudar” utsattes för en dubbel diskriminering. 

En sammantagen tolkning av den logistiska regressionsanalysen visar alltså att 
hypotesen inte kan förkastas. Det fanns ett signifikant negativt samband mellan 
judisk ”ras” och bifall och detta kvarstod även efter att jag kontrollerat variab-
lerna söktryck, ålder, kön och nationalitet. Interaktionsanalysen visade 
dessutom att effekten var betydligt starkare för östjudar. Resultatet innebär, 
med andra ord, att det fanns ett statistiskt signifikant samband som visar att 
judiska flyktingar utsattes för en negativ särbehandling och att detta kan tolkas 
som diskriminering. Men det är viktigt att betona att detta samband inte 
förklarar varför judar diskriminerades eller hur diskrimineringen gick till. Jag har 
redan tidigare delvis besvarat frågan om varför, och kommer att återkomma till 
den i kapitel 8 och 9. Nedan undersöks vilka uttryck diskrimineringen tog sig 
för de judiska flyktingarna. 

De judiska flyktingarna och diskrimineringens uttryck 
Det faktum att det fanns ett statistiskt samband mellan ”ras” och negativt 
beslut som indikerade diskriminering av dem som kategoriserades som judar 
eller ”icke-arier” säger dock inget om vilka uttryck särbehandlingen tog sig. Det 
som är av intresse i denna delundersökning är därför inte komparationen 
mellan judar och icke-judar utan frågorna: Vilka uttryck tog sig denna negativa 
särbehandling när det gällde de judiska flyktingarna? Skapades en praxis när det 
gällde behandlingen av de judiska flyktingarna? Hur såg denna praxis i så fall ut? 
Följde praxis de riktlinjer som tjänstemännen formulerade? Förändrades praxis 
över tid? Hur agerade de enskilda tjänstemännen? Hur såg relationen mellan 
utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet ut? Hur såg relationen mellan 
myndigheterna och hjälporganisationerna ut? 

För att besvara dessa frågor har jag gått igenom protokoll och enskilda 
personakter för dem som kategoriserades som judar. Denna del kommer att 
disponeras kronologiskt. 

 
 

                                                 
36 Se tabell 15 i tabellbilagan. 
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Tabell 5. Utlänningsbyråns beslut i uppehållstillståndsansökningar för 
judiska flyktingar före respektive efter inresa till Sverige 1938–1941 

  Bifall   Avslag   Summa 
 n % n % beslut/år 

1938 före inresa 679 44,1% 860 55,9% 1539 
         efter inresa 162 95,3% 8 4,7% 170 
1939 före inresa 1312 56,7% 1003 43,3% 2315 
         efter inresa 207 97,6% 5 2,4% 212 
Totalt före inresa 1991 51,7% 1863 48,3% 3854 
Totalt efter inresa 369 96,6% 13 3,4% 382 

Källa: RA, Ub, A II b:1-3 (protokoll över uppehållstillstånd 1938–1939) 
Anmärkning: I tabell 5 ovan ingår inte ärenden utan åtgärd men efter att dessa räknats 

bort saknas uppgifter för 9 personer för 1938 och 89 personer för 1939. 

De uppehållstillstånd som diskuterats ovan kunde sökas av personer som 
befann sig i Sverige eller utomlands, och i protokollen anges om en ansökan 
beviljats eller avslagits före eller efter inresa till Sverige. Det hävdades ofta i 
korrespondens och promemorior att en god flykting var den som ansökte om 
uppehållstillstånd före inresa till Sverige. I kapitel 5 visade jag att Sverige inte 
karakteriserades Sverige som ett invandringsland, och därför blev flykting-
politiken också ett slags urvalets politik där utlänningsbyrån föredrog att välja ut 
de flyktingar som skulle få tillstånd innan de reste till Sverige. Antagligen drev 
byrån denna politik för att det var svårare att bli av med någon som redan hade 
kommit in i landet än att aldrig släppa in dem överhuvudtaget. Vilka möjlig-
heter hade en judisk flykting som redan rest in i Sverige att beviljas uppehålls-
tillstånd i jämförelse med den som ansökte om tillstånd före inresa? 

Tabell 5 visar att andelen ansökningar som bifölls före inresa ökade från 44 
till 57 procent mellan 1938 och 1939. Det mest intressanta är dock att de som 
ansökt om uppehållstillstånd efter inresa i stort sett alltid fick det – över 95 
procent år 1938 och nästan 98 procent år 1939. Andelen ansökningar efter 
inresa var förvisso litet, men det är en tydlig slutsats att i stort sett samtliga som 
reste in i Sverige och därefter ansökte om uppehållstillstånd alltså fick sina 
ansökningar beviljade. 

De allra flesta följde dock den svenska rekommendationen att sondera 
möjligheterna att få komma in i landet före inresa medan andelen som reste till 
Sverige på vinst och förlust var liten. Troligen är förklaringen att september-
kungörelsen respektive det hemliga cirkuläret efter införandet av J-stämpeln var 
känd bland flyktingarna och bidrog till att de inte vågade chansa vid gränsen 
utan tog reda på sina möjligheter innan de reste. Lindberg menar att om de 
judiska flyktingarna hade rest till Sverige och hävdat att de var politiska 
flyktingar hade myndigheterna varit tvungna att beakta deras ansökningar vilket 
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Förbehåll Transitoklausul

eventuellt kunde ha lett till att fler hade fått stanna i Sverige. Förmodligen var 
svenska myndigheter väl medvetna om detta. Tabell 5 visar att signaleringen att 
Sverige inte var något invandringsland och att den svenska flyktingpolitiken var 
restriktiv fungerade. 

Trots att judiska flyktingar diskriminerades när det gällde möjligheterna att få 
uppehållstillstånd var det, som visats, trots allt 52 procent i genomsnitt som fick 
bifall. Flera av dessa fick sina tillstånd beviljade med någon typ av förbehåll. 
Under 1938 varierade formuleringarna kring förbehållen mycket och kunde 
gälla allt från att vistelsen bara beviljades för besök, studier eller affärsresa till 
genomresa och avvaktan på emigration. Oavsett vilken formulering som använ-
des hade förbehållen dock det gemensamt att flyktingen inte tilläts bosätta sig i 
Sverige. Mot slutet av året standardiserades formuleringen till att passet skulle 
gälla återresa och minst ett annat land förutom Sverige. Under 1939 
standardiserades förbehållen ytterligare så att protokollen enbart uppgav ”pass-
klausul” och ”transitoklausul”. I båda fallen var det fråga om att förhindra 
bosättning av ”oönskade” flyktingar i Sverige och i de flesta fall var det judiska 
flyktingar som fick tillståndet beviljat med förbehåll och klausul. Diagram 2 
visar bruket av förbehåll respektive transitoklausul under åren 1938–1939. 

Diagram 2. Utlänningsbyråns beslut om beviljade tillstånd för 
kategorin judar med någon typ av förbehåll eller transitoklausul för 

perioden 1938–1939 (antal) 

Källa: Tabell 16 i tabellbilagan. 



 158 

Diagram 2 visar att de olika typerna av förbehåll var vanligast under 1938 
medan transitoklausul var mindre vanlig, men att detta förhållande ändrades till 
det motsatta under 1939 då förbehållen ersattes av det mer standardiserade 
transitoklausul. Slår man samman alla ansökningar som beviljades med antingen 
förbehåll eller transitoklausul var det nästan 63 procent under 1938. Dessa 
siffror blir högre om man enbart ser till november och december månad då 
nästan 85 respektive 68 procent av tillstånden beviljades med någon typ av 
förebehåll eller klausul. Under 1939 fick i stort sett samtliga, 99 procent, sitt 
tillstånd beviljat med någon typ av förbehåll. Min slutsats är att förbehållen ska 
ses som en framväxande praxis som ersattes av en mer standardiserad praxis 
(transitoklausul) och det är slående att större delen av de viseringsfria judiska 
flyktingar som beviljades uppehållstillstånd från december 1938 och framåt fick 
det på villkor att de inte skulle bosätta sig i Sverige utan emigrera vidare. 

Hur såg det ut för de flyktingar som var viseringspliktiga? Hur länge 
planerade de att stanna i Sverige? Tabell 6 visar vistelsens längd i 
Utrikesdepartementets protokoll över de ”icke-arier” som beviljades visering 
från april 1939 till december 1940. 

Tabellen visar att i litet drygt 1,5 procent av fallen finns ingen uppgift om hur 
lång vistelsen i Sverige var. För övriga var det 11 procent som under 1939 bevil-
jades inresevisering för att stanna i Sverige längre än 3 månader, och för 1940 
hade samma siffra sjunkit till 8 procent. Resten, alltså 87 procent under 1939 
och nästan 91 procent under 1940 kom till Sverige i syfte att resa vidare till ett 
annat land. Jag har inte undersökt huruvida de faktiskt gjorde det, men det upp-
givna syftet med vistelsen var inte att stanna i Sverige. 

Resultatet stämmer också väl överens med de uppgifter om skälet till vistelsen 
som lämnades av de flyktingar som beviljades inresa. Om man tar bort dem 
som uppger affärsresa, studier eller idrott återstår 88 procent vilkas huvud-
sakliga skäl till inresan till Sverige är flykt. Av dessa uppger 1 procent 
 

Tabell 6. Vistelsens längd för kategorin ”icke-arier” som beviljats 
inresevisering av Utrikesdepartementet april 1939–december 1940 

  1939 1940  
 Vistelsetid n % n % 
Genomresa 501 26,8% 197 34,1%
Under 3 mån 1130 60,5% 326 56,4%
Över 3 mån 205 11,0% 46 8,0% 
Ej känt 32 1,7% 9 1,6% 
Totalt 1868 100,0% 578 100,0%

Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1-2 
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att de ska bosätta sig i Sverige, medan 10 procent uppger att de ska besöka 
någon. Men också i den grupp som uppger besöksvistelse finns det flera vilkas 
syfte är att efter besöket resa vidare, exempelvis 59-årige tyske ”icke-ariske” 
Franz Robinow som i mitten på maj 1939 uppger att han ska besöka släkt och 
sedan resa vidare och 33-åriga tjeckiska ”icke-ariska” Hermine Hoffmann som i 
slutet av juni 1939 uppger att hon ska besöka sin mor och därefter emigrera.37 

Relationen mellan utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet 
Tidigare forskning har inte studerat relationen mellan utlänningsbyrån och 
Utrikesdepartementet närmare, och jag har tidigare poängterat att detta är nöd-
vändigt för att kunna säga något om hur flyktingpolitiken utformades under 
andra världskriget. 

Då visumtvång infördes i samband med andra världskrigets utbrott flyttades, 
som tidigare nämnts, beslutsfattandet från utlänningsbyrån till Utrikes-
departementet. Departementet skickade dock ansökningar på remiss till utlän-
ningsbyrån för yttrande. Att så skedde hade troligen sin förklaring i att ut-
länningsbyråns register över utlänningar var komplett medan departementets 
expedition för utländska passärenden endast upprättade dossiéer i samband 
med att en ansökan inkom om inresevisering.38 Departementet hade med andra 
ord inte ett tillräckligt underlag för att självt bedöma frågan.39 

Tidigare forskning har alltså inte studerat Utrikesdepartementets hantering av 
inreseviseringar och samarbetet med utlänningsbyrån i dessa ärenden. Detta 
samarbete har dock till viss del beskrivits av Sandlerkommissionen, och där 
framgår det att det inte var helt friktionsfritt. I kommissionens utredning 
intervjuas generalkonsuln Lennart Nylander som säger att departementet, före 
krigsutbrottet, 

tillmätt socialstyrelsens yttrande en avgörande om än icke absolut avgörande 
betydelse. Även efter krigsutbrottet då utrikesdepartementet haft att avgöra de 
flesta inreseansökningarna, hade socialstyrelsens yttrande i stort sett följts, men 
viss meningsskiljaktighet hade nu gjort sig gällande mellan styrelsen och 
departementet. Även inom styrelsen hade av allt att döma förefunnits delade 
meningar om flyktingpolitikens utformning.40 

                                                 
37 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1, Franz Robinow återfinns i protokoll 
med datum 1939.05.16 och Hermine Hoffmann återfinns i protokoll med datum 1939.06.29. 
38 Detta påpekas även av Svante Hellstedt i förhör med Sandlerkommissionen, där han säger att 
Socialstyrelsen, till skillnad från departementet, ”hade haft fullständiga upplysningar om varje 
utlänning”. Se RA, PUK, F 3:2, Förhör den 28 mars inför Parlamentariska undersöknings-
kommissionen med legationsrådet Hellstedt om de tyska myndigheternas förfrågningar hos 
Socialstyrelsen angående utlänningar. Förhörsledare: G. von Sydow, s. 14. 
39 Dessa uppgifter uppges i förhör av Hellstedt, Ibid., s. 4. 
40 SOU 1946:36, s. 321. 
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Även legationsrådet Svante Hellstedt beskriver departementets samarbete med 
utlänningsbyrån på liknande sätt under perioden september till oktober 1941, 
då det kom närmare 50 viseringsansökningar om dagen. Hellstedt menar att det 
var möjligt att fatta snabba beslut i ärendena tack vare det smidiga samarbetet 
med utlänningsbyrån. Men han påpekar också att Utrikesdepartementet och 
utlänningsbyrån kunde ha lite olika syn på vilka ansökningar som skulle till-
styrkas respektive avstyrkas: 

Under tiden 21 september-21 oktober 1941 hade inkommit 170 ansökningar av 
judar om inresevisering. Av dessa hade socialstyrelsen under nämnda tid tillstyrkt 
66 och avstyrkt 64 samt utrikesdepartementet beviljat 52. I 63 av de av styrelsen 
tillstyrkta fallen hade sökanden haft föräldrar, barn eller syskon i Sverige. I 
återstående 3 tillstyrkta fall hade sökandena icke haft släktingar i Sverige. I 61 av 
de utav socialstyrelsen avstyrkta fallen hade sökanden haft anhöriga i Sverige. 
Utrikesdepartementet hade icke alltid följt socialstyrelsens yttrande. Socialstyrelsen 
hade nämligen haft att bedöma ansökningarna huvudsakligen ur arbetsmarknads- 
och humanitära synpunkter samt med hänsyn till sökandens möjligheter att 
försörja sig här i landet eller resa vidare. Utrikesdepartementet hade därjämte haft 
att beakta även andra omständigheter. Sålunda hade man sedan våren 1941 varit 
obenägen att ge inresevisering åt judar som hade nära anhöriga kvar i Tyskland. I 
dessa fall hade man nämligen haft anledning befara, att tyskarna genom hot om 
åtgärder mot de anhöriga skola tvinga vederbörande att deltaga i illegal 
verksamhet i Sverige.41 

Hellstedt säger vidare att han vid överläggningar med utlänningsbyråns 
dåvarande chef Drougge hade kommit överens om att säkerhetsskäl inte 
behövde beaktas av byrån. Hellstedt pekar också på ett tillfälle då menings-
skiljaktigheter förekommit och då Socialstyrelsens generaldirektör Höjer tog 
upp dessa fall direkt med utrikesminister Günther. Fallen omprövades därefter, 
men utgången blev densamma – i departementets favör. Om detta tillfälle säger 
Höjer till kommissionen: 

I regel ägde kontakten rum med utrikesrådet Engzell och legationsrådet Hellstedt. 
Vid ett tillfälle erinrar jag mig dock, att jag på denna väg icke kunde få till stånd de 
mera generösa riktlinjer, som jag ansåg påkallade, varför jag gjorde en personlig 
hänvändelse till utrikesministern. […] Såvitt jag kan erinra mig, gällde 
skiljaktigheterna i uppfattning vissa av socialstyrelsen i förändrade lägen önskade 
uppmjukningar, som i och för sig kunde synas skäligen ringa men som 
utrikesdepartementet och där framförallt legationsrådet Hellstedt ansåg skulle leda 
till högst väsentliga ökningar av inresorna.42 

Eftersom både Utrikesdepartementet och utlänningsbyrån påstår att byråns 
yttrande i huvudsak följdes, men att det fanns vissa undantag, har jag undersökt 
hur väl detta stämmer. I hur stor grad fick utlänningsbyrån yttra sig i ärendena? 
                                                 
41 SOU 1946:36, s. 322. 
42 SOU 1946:36, s. 323–324. 
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I hur stor utsträckning följdes utlänningsbyråns yttrande av Utrikes-
departementet? För perioden 1939–1940 fick utlänningsbyrån bara yttra sig i 
knappt 28 procent av ärendena. Fram till krigsutbrottet gällde viseringsfrihet för 
de flesta västeuropéer och dessa ansökte om uppehållstillstånd hos 
utlänningsbyrån. För medborgare i de nordiska länderna gällde viseringsfrihet 
ända fram till våren 1940. Den dryga fjärdedel ansökningar som byrån fick yttra 
sig om kom alltså från utlänningar eller flyktingar som var viseringspliktiga. Att 
byrån inte fick yttra sig oftare under dessa år berodde troligen på att remit-
teringen av ärendena grundade sig på en äldre praxis enligt vilken byrån hade 
haft att bedöma ärenden ur arbetsmarknadssynpunkt.43 Men i de fall som byrån 
fick yttra sig följde departementet beslutet i 90 procent av fallen när det gällde 
tillstyrkanden. Med andra ord drar jag slutsatsen att då utlänningsbyrån fick 
ärendet på remiss följde Utrikesdepartementet nästan alltid byråns yttrande. 

Min undersökning av åren 1941–1944 – då viseringstvånget gällde samtliga 
utlänningar och Utrikesdepartementet därför hade hela den formella makten 
över flyktingpolitiken – visar att minst 55 procent, men troligen så många som 
77 procent, av Utrikesdepartementets viseringsärenden remitterades till utlän-
ningsbyrån.44 Då utlänningsbyrån fick yttra sig följde Utrikesdepartementet 
byråns yttrande i 97 procent av fallen när det gällde tillstyrkanden.45 Även under 
denna period följde Utrikesdepartementet alltså i stort sett alltid utlännings-
byråns yttrande, och detta stämmer också väl överens med det som Nylander 
och Hellstedt uppgav i de förhör med Sandlerkommissionen som refererades 
tidigare. Undersökningen visar att utlänningsbyråns inflytande över flykting-
politiken var stort. 

                                                 
43 Detta baserar jag på en undersökning av materialet från april till juli 1939 där jag har underlag 
också för ”arier”. Den visar att byrån, under april-juli, yttrade sig i 31,9 procent av ärendena som 
rörde ”icke-arier” och i 55,1 procent av fallen för ”arier”. Eftersom gruppen ”arier” inte rörde 
problematiska fall tolkar jag det som att dessa ärenden rörde arbetstillstånd. I detta material har 
jag också studerat polisen och den fick yttra sig i 19 procent av fallen rörande ”icke-arier” och 4,4 
procent av fallen rörande ”arier”. Eftersom polisens huvuduppgift inte var arbetsmarknadsfrågor 
utan säkerhetsfrågor menar jag att denna tolkning är rimlig. 
44 Uppskattningen bygger på en jämförelse mellan antalet ärenden i min databas och antalet 
ärenden som Hellstedt uppger i förhör med Sandlerkommissionen för perioden september till 
oktober 1941. Han påstår att utlänningsbyrån yttrade sig över 130 av de 170 ansökningarna, det 
vill säga 76,5 procent. Jag har dock under samma period endast funnit 93 ansökningar i 
protokollen, vilket skulle motsvara 54,7 procent av samtliga ansökningar. Om Hellstedt minns 
rätt fick byrån yttra sig i tre av fyra ärenden men det innebär också att det skulle fattas 37 
ansökningar i min databas för denna period. Detta viktiga är dock att andelen ärenden som 
utlänningsbyrån fick yttra sig över ligger mellan 55–77 procent. SOU 1946:36, s. 322. 
45 För båda perioderna gäller att Utrikesdepartementet var strängare generellt i sin behandling och 
avslog fler ansökningar än utlänningsbyrån hade avstyrkt. 
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Särskilda krav på judiska flyktingar 
Jag har i avsnittet om riktlinjer diskuterat att det fanns krav som utlännings-
byrån och Utrikesdepartementet satte upp och som måste uppfyllas för att 
ansökan skulle beviljas. 

Under åren 1941–1944 sattes fyra särskilda krav upp (förutom det grund-
läggande kravet om vidareemigration): för det första skulle den sökande ha 
släktingar i Sverige. För det andra skulle den sökande inte ha släktingar kvar i 
hemlandet som kunde förväntas följa efter. För det tredje skulle det finnas 
ekonomiska garantier om att uppehället för den sökande var garanterat under 
vistelsen i Sverige. För det fjärde skulle personen vara 65 år eller äldre. Hur 
många av flyktingarna uppfyllde dessa krav och vilket beslut fattade Utrikes-
departementet i dessa ärenden? 

Tabell 7 visar att det bara var knappt 5 procent (33 flyktingar) som uppfyllde 
samtliga krav. Förvånande nog fick inte samtliga bifall utan så många som 
nästan en tredjedel av ansökningarna i denna grupp avslogs. Majoriteten av 
flyktingarna uppfyllde några eller något av kraven, och bland dessa fick knappt 
43 procent bifall medan 52 procent avslogs. Den sista gruppen, ej känt, består 
av flyktingar i vilkas akter det inte framgår några uppgifter om dessa krav. Det 
är svårt att svara på huruvida akterna idag innehåller samma information som 
då men det troliga är att tjänstemännen fick ytterligare information muntligt, 
exempelvis per telefon, som inte antecknades i akten. En slutsats man kan dra 
av tabell 7 är att riktlinjerna inte efterföljdes till punkt och pricka, och det är en 
tolkning som har stöd i samtiden. Jag har tidigare nämnt att Engzell skriver att 
”mer eller mindre personligt färgade” synpunkter spelade in och möjligen är det 
en del av förklaringen.46 

Tabell 7. Utrikesdepartementets beslut för kategorin judar i relation 
till huruvida sökanden uppfyllde de ställda kraven 1941–1943 

  Bifall   Avslag   Ad acta   Totalt 
Uppfyller kraven n % n % n %   
Samtliga 23 69,7% 10 30,3% 0 0,0% 33 
Något/några 260 42,6% 320 52,4% 31 5,1% 611 
Ej känt 28 44,4% 29 46,0% 6 9,5% 63 
Totalt 311 44,0% 359 50,8% 37 5,2% 707 

Källa: RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA (viseringsdossiéer) 
Anmärkning: Det fattas 9 personer i tabellen som jag saknar uppgift om. 

                                                 
46 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:3, Gösta Engzell troligen till Malmar, 
odaterat. 
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Motiveringar av beslut 
Det fanns inga krav på utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet att de skulle 
motivera sina beslut, men en genomgång av akterna visar att motiveringar 
förekom.47 Under 1941 finns det motiveringar i 8,9 procent av ärendena, 1942 
finns det i 30,3 procent av ärendena och under 1943 finns det i ett enda ärende. 
Räknar man ihop de ärenden som avstyrks/avslås och de som tillstyrks/bifalls 
ser man att under 1941 är det ungefär lika många i respektive kategori, medan 
det under 1942 är i stort sett bara de ärenden som tillstyrks/bifalls som 
motiveras.48 Under båda åren förekommer också att ärenden som läggs ad acta 
motiveras. Trots att antalet ärenden som motiveras är så få så är de av intresse, 
eftersom de berättar något om vad det var som fällde avgörandet för om en 
ansökan fick bifall eller avslag. 

De handläggare som flitigast motiverade sitt yttrande respektive beslut var 
Svante Hellstedt på Utrikesdepartementet och Frances Finn och Erik Drougge 
på utlänningsbyrån.49 Att Hellstedt och Finn motiverade sina yttranden/beslut 
är inte överraskande med tanke på att de arbetade som handläggare, men att 
Drougge förekommer så pass ofta med skriftliga motiveringar är mer 
förvånande, eftersom han inte var handläggare. I flera akter är det någon annan 
tjänsteman på utlänningsbyrån som varit föredragande, men Drougge har ändå 
skrivit en motivering i akten. I en del fall förekommer också motiveringar som 
går emot det yttrande som tjänstemannen föreslagit. 

Under 1941 var den vanligast förekommande motiveringen släkt i Sverige 
följt av ålder och att en känd person gjorde påtryckningar. Att en person hade 
släkt i Sverige respektive att en känd person gjorde påtryckningar kunde i 
nästan lika hög grad leda till avslag som till bifall medan ålder oftast ledde till 
bifall. Under 1942 var den vanligast förekommande motiveringen att släktingen 
i Sverige var transmigrant eller alltför avlägsen och därför avstyrktes/avslogs 
ansökan. Den tredje vanligaste motiveringen var släkt i Sverige och att en känd 
person gjorde påtryckningar. Medan motiveringen släkt i Sverige lika ofta ledde 
till avslag som bifall, ledde det faktum att en känd person intervenerade i 
samtliga fall till att beslutet lades ad acta. 

En jämförelse med de krav som omtalades i riktlinjerna visar att de vanligast 
förekommande motiveringarna, exempelvis ”anknytningen till Sverige alltför 
                                                 
47 Som motiveringar har räknats både utlänningsbyråns och Utrikesdepartementets ditskrivna 
kommentarer som på något sätt kan knytas till beslutet. 
48 Under 1941 är det 18 av de avstyrkta/avslagna ärendena, 22 av de tillstyrkta/bifallna och 8 av 
de ärenden som läggs ad acta som motiveras, sammanlagt 48 motiverade ärenden. Under 1942 är 
det 17 av de avstyrkta/avslagna, 2 av de tillstyrkta/bifallna och 4 av de ärenden som läggs ad acta 
som motiveras, sammanlagt 23 motiverade ärenden. 
49 Övriga handläggare som förekom med signerade motiveringar var Bertil Wirseen, Martin 
Perslow och Robert Paulson på utlänningsbyrån respektive Erik Boheman på 
Utrikesdepartementet. Paulson yttrade sig i ett enda fall och det gällde en släkting till den familj 
som han var fastighetsskötare åt, familjen Berendt, och där han försökte verka för ett 
tillstyrkande/bifall, se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:211 (Philipp och dottern Charlotte Hesslein). 
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avlägsen” eller ”svag garanti”50, var desamma. Men det fanns ett undantag som 
inte nämndes uttryckligen och det gällde om en känd person gjorde påtryck-
ningar. Det förekom att flyktingen hade inflytelserika släktingar som använde 
sina kontakter för att försöka få ett uppehållstillstånd. Exempelvis försökte 
Norbert Masur få uppehållstillstånd för sin syster Edith Fehlhaber som var tysk 
medborgare men sedan i maj 1939 befann sig i Amsterdam.51 Syftet med resan 
till Sverige var att avvakta ett inresevisum till USA, och de första ansökningarna 
avslogs redan 1940. Masur, som ju vid krigsslutet blev en mycket känd person 
då han förhandlade med Himmler om att låta svenska Röda korset få transpor-
tera flyktingar med de vita bussarna till Sverige52, refererade i sina ansökningar 
till flera kända personer i Sverige: bankdirektören Eric Björkman vid 
Skandinaviska Banken, bokhandlaren tillika Mosaiska församlingen i 
Stockholms föreståndare Gunnar Josephson och historikern och skriftställaren 
Hugo Valentin. Masurs ansökningar för sin syster avstyrktes av utlänningsbyrån 
och avslogs av Utrikesdepartementet flera gånger under 1940 och början av 
1941 för att sedan beviljas i slutet av oktober 1941. 

Fehlhaber kom aldrig iväg och den 27 augusti 1945 ansökte Masur på nytt om 
inresevisering. Han uppgav att hon tidigare beviljats sådan, men ”min syster 
 
 
 

 

                                                 
50 Motiveringen att anknytningen var alltför avlägsen förekommer exempelvis i RA, SUK, 
Passbyrån, F 2 BA:52 (syskonen Hans och Elisabeth Krafft), F 2 BA:160 (Dorothea Fischer), F 2 
BA:684 (barnet Hermann Mohr) och F 2 BA:141 (Franz Breit). Motiveringen att garantin var för 
svag förekommer exempelvis i F 2 BA:52 (Anna Kraus) och F 2 BA:267 (makarna Michael och 
Sofie Peczenik). 
51 För Edith Fehlhabers akt, se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:316. Ett motsvarande fall gäller 
tyska medborgaren Kathi Sonnenfeld vars son var gift med en svensk kvinna, och där 
inflytelserika personer som ärkebiskopen Erling Eidem respektive Prins Eugen finns bland 
referenserna, se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:236. 
52 Norbert Masur, En jude talar med Himmler, Stockholm 1945; Lena Einhorn, Handelsresande i liv. 
Om vilja och vankelmod i krigets skugga, Stockholm 1999. 

Bild 4. Norbert Masur försökte få uppehållstillstånd för sin 
syster änkefrun Edith Fehlhaber (född 1890). Fehlhaber var 
tysk medborgare men befann sig sedan i maj 1939 i 
Amsterdam. Fehlhaber beviljades inresevisum i oktober 1941 
men lyckades aldrig resa ut. Hon överlevde dock kriget och 
när Masur gjorde nya försök i oktober 1945 svarade Statens 
utlänningskommission att tillståndet endast beviljades ”under 
förutsättning att amerikanskt inresevisum föreligger”. Källa: 
Riksarkivet. 
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kunde vid denna tidpunkt ej resa, då tyskarna ej lämnade utresetillstånd, och har 
sedan dess varit dold i Holland, till dess landet befriades”. I akten har utlän-
ningskommissionen antecknat ”söka själv”, vilket också meddelades Masur i 
september samma år. I oktober gjorde Masur ett nytt försök och fick till svar att 
tillståndet beviljas ”under förutsättning att amerikanskt inresevisum föreligger”. 
Inte förrän den svenska sektionen av World Jewish Congress i januari 1946 
skickade ett brev där de påpekade att Masur ”är den som satt sitt liv på spel och 
som rest för att leda de sista förhandlingarna med Himmler” beviljades 
Fehlhaber tillstånd under förutsättning att hon hade en giltig återresevisering till 
Nederländerna. I Fehlhabers fall ledde påtryckningarna alltså till att ansökan 
beviljades. 

Det finns också fall där flyktingen inte var släkt med personen i Sverige men 
där denne utövade påtryckningar med lyckat resultat. Ett sådant fall gällde den 
71-åriga tyska medborgaren Maria Franzos som var bosatt i Wien.53 Franzos 
karakteriserades enligt konsuln i Wien, Bergendahl, som ”en här bosatt åldrig, 
icke arisk dam, vilken överflyttat ett stort antal av våra ledande författares 
arbeten till tyska” och som bett om Bergendahls hjälp att söka tillstånd. Franzos 
hade flera kända kontakter i Sverige, bland andra litteraturprofessorn Fredrik 
Böök och förläggaren Karl Otto Bonnier. Franzos ansökte om tillstånd att få 
bosätta sig i Sverige, och möjligen var det skälet till att Bergendahl till en början 
avvaktade med att fatta ett beslut i ärendet, men efter samtal med Karl Otto 
Bonnier, som lovade att stå för Franzos pension, beviljade departementet 
tillstånd den 6 mars 1941. Det framgår inte av akten om Franzos någonsin kom 
till Sverige. 

Exempel på outtalad praxis 
Genomgången av akterna visade också på praxis som inte diskuterades i rikt-
linjerna, och ett sådant gällde den särskilda blankett för judiska flyktingar som 
utlänningsbyrån använde. Blanketten innehöll tre frågor: Finns det släktingar i 
Sverige? Finns det släktingar kvar i hemlandet? Finns det ekonomiska garantier? 
Den första blanketten som jag återfunnit är ifrån oktober 194154 och den sista 
är ifrån februari 1942.55 En annan sådan praxis som inte heller diskuteras i rikt-
linjerna men som syns i akterna är att utlänningsbyrån utvecklar en stämpel för 
”avstyrkt” och ”tillstyrkt”, vilket jag tolkar som ett sätt att standardisera och 
rationalisera arbetet. 

En tredje outtalad praxis gällde den muntliga överenskommelse som gjordes 
mellan Utrikesdepartementet och de olika hjälporganisationerna, exempelvis 
Mosaiska församlingen. Jag har inte funnit några riktlinjer där det explicit står 
att om ett barn får inresevisum via församlingens barnkvot så förbinder sig 
                                                 
53 För Maria Franzos akt se, RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:159 (Maria Franzos). 
54 Se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:218 (Sidonie Steiner). 
55 Se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:171 (Frida Gruber). 
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församlingen att inte vid ett senare tillfälle ansöka om inresevisering för barnets 
föräldrar. Men i akten tillhörande de före detta österrikiska medborgarna och 
makarna Salomon och Pepi Feuchtbaum framgår att det fanns en sådan 
överenskommelse.56 Deras dotter Lotte inkom via Mosaiska församlingens 
barnkvot, och redan i november 1939 ansökte grosshandlare Jonny Hersson i 
Oskarshamn om inresevisering för Lottes föräldrar. Hersson lämnade en 
ekonomisk garanti men utlänningsbyrån avstyrkte och Utrikesdepartementet 
avslog ansökan. Hersson gjorde förnyade försök under 1940 och verkar under 
1941 ha vänt sig till svenska Röda korsets ordförande, Prins Carl, för den 2 maj 
1941 tvingades Hellstedt förklara varför viseringen vägrats. Hellstedt svarade att 
dottern fått inresetillstånd genom Mosaiska församlingens barnkvot och 
”därvid förutsattes, att inresetillstånd endast skulle komma i fråga för barnen 
och icke deras anförvanter, såsom föräldrar, syskon eller andra”. Jag har inte 
hittat fler liknande exempel, men det är rimligt att tro att det fanns en sådan 
outtalad överenskommelse mellan myndigheterna och Mosaiska församlingen. 

I oktober 1941 gjorde Hersson en ny ansökan, denna gång med stöd från 
Mosaiska församlingen i Stockholm, och i november beviljade Utrikes-
departementet inresevisering. Makarna lyckades dock aldrig ta sig till Sverige, 
vilket ett brev från dottern Lotte visar. Hon skrev att viseringen beviljades 
”men tyvärr allt för sent för att kunna rädda dem från deportation till Polen”, 
och nu ville hon använda garantierna för en ansökan om visering för sin farbror 
Anschel som för tillfället befann sig i Frankrike. Farbrodern beviljades visering 
men lyckades inte heller ta sig till Sverige. Dock överlevde han vilket en ansö-
kan om inresevisering från april 1946 visar. 

Ett ambivalent agerande 
En del av myndigheternas agerande är svårt att upptäcka om man inte går 
vidare till akterna. I den här delen använder jag personakterna kvalitativt för att 
med hjälp av några personliga öden visa hur Utrikesdepartementets agerande 
inom ett och samma ärende kunde rymma ett motstridigt agerande; å ena sidan 
finns exempel på ett aktivt ställningstagande och agerande av de enskilda 
tjänstemännen, å andra sidan finns också exempel på hur tjänstemännen 
motverkande och förhalade ansökningar.57 

Det första exemplet rör den statslöse, judiske politiske flyktingen Heinz 
Brandt.58 En första ansökan om uppehållstillstånd inkom i november 1940 från  

                                                 
56 Se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:33 (Salomon och Pepi Feuchtbaum). Ett liknande fall är 
troligen makarna Paul och Elfriede Grodszinsky där kyrkvärden och lantbrukaren Jonas Olof 
Högberg har tagit hand om makarnas bägge söner, Hans Dieter och Stefan, och nu ansöker för 
barnens föräldrar, se RA, SUK, F 2 BA:170. 
57 Jämför Levine 1998, s. 140, 154, 282. 
58 RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:575 (Heinz Brandt). 
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advokaten och riksdagsmannen Georg Brantings firma. I den framgick det att 
Brandt satt i koncentrationsläger i Brandenburg. Tillståndet nekades och Bran-
ting gjorde förnyade försök i början av 1941 och motiverade ansökan om 
genomresa för vidare resa till USA eller Shanghai med ”humanitära skäl”. Den 
sista februari 1941 skickade Hellstedt ett förtroligt brev till legationsråd Eric 
von Post i Berlin och meddelade att Arbetarrörelsens Flyktingshjälp 
intresserade sig för fallet, och bad von Post att höra sig för om möjligheterna 
för Brandt att resa direkt till USA från Tyskland. von Post svarade i mitten på 
mars att Brandt troligen inte skulle klara den amerikanska läkarundersökningen 
i det skick han nu befann sig, och Hellstedt beviljade därför visering till Sverige 
i en månad under förutsättning att Brandt förband sig att ”omedelbart efter 
ankomsten till riket vidtaga åtgärder för vidareresa till U.S.A”. 

Brandt lyckades dock aldrig komma iväg till Sverige men överlevde, vilket ett 
brev från Georg Brantings advokatbyrå den 26 juli 1945 visar. I brevet skrev 
Branting att Brandts vänner i USA fått meddelandet att han nu släppts ifrån 
Buchenwald, efter att ha suttit fängslad i tretton år. Branting meddelade också 
att det fanns utsikter för Brandt att medfölja en av UNRRA:s transporter till 
Sverige, och bad därför departementet att meddela Svenska Röda korset att 
Brandt hade tillstånd att resa in landet. Gösta Engzell har antecknat på brevet 
”meddelat Branting dels att UNRRA-transporterna falla utanför vår kontroll 
dels att vi f.n. ej ha möjlighet göra mer på gr. av de avbrutna förbindelserna 
samt slutligen att B. i princip kan påräkna vis. för besöksvistelse”. Exemplet 
visar att departementet engagerade sig i Brandt då det kom påtryckningar från 
en av hjälporganisationerna. Efter kriget tycks dock det aktiva engagemanget ha 
falnat men att Brandt ”i princip” skulle beviljas visering om han själv lyckades 
ta sig till Sverige. 

Ett exempel på ett aktivt agerande från tjänstemännens sida gäller den tyska 
medborgaren Valerie Jungmann som var bosatt i Wien.59 Hon beviljades 
visering av departementet i april 1941 med ”förbindelse att snarast vidtaga 

                                                 
59 RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:214 (Valerie Jungmann). 

Bild 5: Den statslöse, judiske politiske 
flyktingen Heinz Brandt tog hjälp av 

advokaten Georg Brantings advokatfirma 
för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. 

Källa: Riksarkivet.
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åtgärder för vidareresa”. Hon kom dock inte iväg utan ansökte om och 
beviljades förlängning i oktober 1941. Den 19 november 1941 skrev den 
svenska konsuln i Wien, Einar Ytterberg, till Hellstedt att Jungmann ”förpassats 
till ett samlingsställe för judar, varifrån kontingenter tidigare avgått till Polen”, 
och att han försökt få loss henne men fått till svar att man ”i princip numera 
inte toge någon som helst hänsyn till innehav av visering till annat land. Fallet 
synes alltså vara fullkomligt hopplöst, vilket jag med beklagande måste 
konstatera”. Ett delvis liknande men mer motstridigt exempel gäller den tyska 
medborgaren och änkan Selma Speier, som var bosatt i Frankfurt am Main.60 
Hennes son Stefan var gift med en svensk kvinna, och hade ansökt om 
inresevisum för modern sedan 1938 men nekats vid samtliga tillfällen. 

I september 1941 beviljades modern plötsligt visum. Möjligen var det ett brev 
till Boheman där sonen Stefan hävdade att det var hans svärfar, den judiske 
grosshandlaren M. Byk, och hans relation till Utrikesdepartementet som 
försvårade ansökan, som satte fart på ärendet. Möjligen var det kyrkoherden 
och riksdagsledamoten i andra kammaren Harald Halléns påtryckningar som 
hade betydelse.61 Det framgår inte av akten, men i ett svar till Hallén som 
Boheman skickade den 29 juli 1941 förklaras avslaget med en hänvisning till 
utlänningsbyråns praxis – om byrån släppte på denna praxis kunde ”alla” 
komma in. Boheman gjorde ett försök att komma förbi avstyrkandet genom att 
vända sig direkt till statsministern, men denne svarade att han inte ville gå emot 
utlänningsbyråns yttrande, och avslaget kvarstod därmed. Hallén skrev också till 
Hellstedt och argumenterade för att han sett ärenden som avgjorts i konsti-
tutionsutskottet där visering beviljats till judiska flyktingar som saknat 
ekonomiska garantier. Efter detta antecknade Boheman: ”Talat vid Social-
styrelsen. Då Hallén i alla fall är ordf. i KU och alltid varit hygglig mot UD 
kanske det vore skäl att bifalla hans begäran”. Det är inte helt klart vad som 
fällde avgörandet men ansökan tillstyrktes och beviljades i september 1941. 
Speier lyckades inte resa ut så viseringen förlängdes, första gången i december 
1941 och sista gången i juli 1944. Det är att notera att ansökan beviljades före 
utreseförbudet trädde i kraft den 23 oktober 1941.62 

Paul Levine har visat att en strategi som Utrikesdepartementet använde för 
att aktivt försökte hjälpa judiska flyktingar var att uppta dem till svenska 
medborgare.63 Under 1943 agerade departementet på detta sätt flera gånger, 
exempelvis för makarna Kurt och Elly Oppenheimer och för Benno Hess och 

                                                 
60 RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:225 (Selma Speier). 
61 Harald Hallén var socialdemokrat och argumenterade i riksdagsdebatter redan på 1930-talet om 
hur Sverige borde ställa sig till judiska flyktingar att ”rashatet är en sådan sak, som i allra högsta 
grad angår även oss”, se återgivandet av riksdagsdebatten i andra kammaren i maj 1933 i 
Svanberg & Tydén 2005, s. 87. 
62 Ordern om utreseförbud skickades från Reichs Sicherheitsshauptamt (RSHA) den 23 oktober 1941, 
se Documents on the Holocaust, Arad, Yitzak, Gutman, Israel & Margaliot, Abraham (red.), 
Jerusalem, London & Lincoln 1999. 
63 Levine 1998, s. 233. 
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hans norska hustru Beily samt dottern Harriet Karin.64 Men i bägge fallen hade 
paren tidigare nekats visering till Sverige, när utresemöjligheter ännu fanns. I 
makarna Oppenheimers fall befann de sig i Sverige i början av 1938 och 
ansökte om uppehållstillstånd. Detta nekades och utlänningsbyrån beslutade att 
de skulle förpassas ut ur Sverige, ett beslut som Utlänningsnämnden inte hade 
något att erinra emot den 22 april 1938. Förpassningsbeslutet trycktes även i 
tidningen Polisunderrättelser och makarna uppfördes på Utrikesdepartementets 
vägradelista nummer 4/38. I sina ansökningar om uppehållstillstånd uppgav de 
att de ska besöka Ellys åldrige far Sigmund Hirsch som var bosatt i Sverige. 
Makarna ansökte och nekades tillstånd under perioden januari 1940 till maj 
1942 då departementet avslog med ”det vanliga tillägget”. 

Tillägget var en formulering som löd ”Enlig tillgängliga upplysningar beviljas i 
ett fall som förevarande icke tyskt utresetillstånd till Sverige”.65 Men den 26 
februari 1943 fick Kurt och Elly svenskt medborgarskap, vilket meddelades i ett 
beslut från Justitiedepartementet. Familjen Hess upptogs till svenska 
medborgare den 23 maj 1943, men deras första ansökan om inresevisering, för 
att bosätta sig hos Bennos syster till kriget tog slut, lades ad acta av Utrikes-
departementet. Systern var gift med notarien i Statens Livsmedelskommission, 
Arvid Axel Levin, och Hellstedt antecknade den 21 december 1942 att ”om 
notarien Levin ringer i detta ärende så är jag med om att vi numera bifalla och 
sålunda aflåta skr. till besk. Berlin med bemyndigande att visera för 3 mån för 
herr + fru + dotter Hess”. Det finns ingen anteckning om att telefonsamtalet 
faktiskt ägde rum, men Levin måste ha ringt för dagen efter skickades ett 
bemyndigande till beskickningen i Berlin om visering och denna förlängdes i 
mars och maj 1943.66 

Men Utrikesdepartementet agerade också på rakt motsatt sätt, genom att 
motverka och förhala. Sökande som tidigare beviljats inreseviseringar, men av 
olika skäl inte utnyttjat den, meddelades att denna inte längre gällde efter 
ockupationen av Norge och Danmark i april 1940. Ett sådant besked fick 
exempelvis de tyska medborgarna och makarna Karoline och Siegmund Max 
som beviljades visering i mars 1939, men där viseringen senare ogiltig-
förklarades.67 

                                                 
64 RA, SUK, F 2 BA:258 (Kurt och Elly Oppenheimer) och F 2 BA:210 (makarna Benno och 
Beily Hess med dottern Harriet Karin). 
65 Det första tillfälle som återfunnits är den 29.4.1942, se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:686 
(Enrico Salmone Morpurgo). Det sista tillfället jag hittat är den 17 september 1942, se RA, SUK, 
Passbyrån, F 2 BA:13 (Elisabet Blumenfeld-Konsbergen). 
66 Ett ytterligare exempel är medicinstuderande Charlotte Demus som omtalas som ”halvjudinna” 
och vars ärende förvisso läggs ad acta men där departementet ber beskickningen att ta reda på 
om utresemöjligheter finns, se RA, SUK, F 2 BA:150 (Charlotte Demus). 
67 RA, SUK, F 2 BA:232 (Siegmund och Karoline Max). Makarna beviljades tillstånd men som 
inte utnyttjades. Efter ockupationen av Norge och Danmark drogs det tidigare förlängda 
inresetillståndet in. Ärendet slutade dock med att makarna beviljades visering i mars 1941. 
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Ett annat exempel är familjen Strauss som ansökte om inresevisum i mars 1943, 
men där departementet inte meddelade de sökande beslutet genast utan 
skickade en promemoria till beskickningen i slutet av april.68 Därefter krävde 
beskickningen att passen med giltiga utresetillstånd skulle sändas in innan 
visering kunde beviljas. Då familjen Strauss mot alla odds lyckades få ett 
utresetillstånd skrev beskickningen i Berlin till Hellstedt i slutet av maj 1943 att 
”under dessa omständigheter lär väl svårligen svenskt visum kunna nekas dem. 
Jag avvaktar emellertid ett slutgiltigt besked”. Beskedet blev jakande, men 
ärendet måste ändå tolkas som ett sätt att förhala ett beslut, och intressant nog 
så sent som i maj 1943. Familjen lyckades trots sitt utresetillstånd inte åka till 
Sverige och departementet förlängde därför viseringarna vid flera tillfällen. Det 
sista dokumentet i akten är från mars 1946 där en Grete Sander ansöker om 
inresevisum för en av döttrarna i familjen, Marianne Strauss. Sander skrev att 
hela familjen deporterades till ”Auschwitzlägret och förintades och hon 
[Marianne] levde ’under jorden’ hela tiden”. Det framgår inte av akten om 
Marianne beviljades tillstånd. 

Ett annat exempel är då de tyska medborgarna och makarna Oskar och Edith 
Altenberg lyckats utverka utresetillstånd från Tyskland i januari 1943 och 
departementet bemötte detta med misstänksamhet.69 Hellstedt skrev i ett brev 
till von Post i Berlin att han ”vore tacksam om det kunde närmare undersökas, 
om verkligen uppgiften är riktig” att han ordnat pass och utresetillstånd. Han 
fortsatte: ”Skulle han verkligen ha lyckats få dylikt är det givetvis för vårt 
bedömande av viseringsfrågan av största värde erfara, hur – mot vilka 
eventuella motprestationer eller genom vilka förbindelser – han fått det”. Det 
var prästen Erik Perwe som skickat in ansökan, och han förklarade i ett brev 
skrivet i slutet av januari att utresetillståndet utverkats av en ungersk jurist-
kollega till Altenberg som hade goda kontakter med Gestapo. Denne hade även 

                                                 
68 RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:120 (Siegfried och hustrun Regina Strauss med barnen Marianne 
och Richard samt svärmodern Anna Rosenberg). 
69 RA, SUK, F 2 BA:139 (Oskar och Edith Altenberg). 

Bild 6: Siegfried Strauss sökte inresevisum 
tillsammans med sin hustru Regina, barnen 
Marianne och Richard samt svärmodern Anna 
Rosenberg våren 1943. Då de mot alla odds 
lyckades få ett utresetillstånd skrev beskick-
ningen i Berlin till Svante Hellstedt i Stockholm 
att ”under dessa omständigheter lär väl svårligen 
svenskt visum kunna nekas dem”. Familjen 
beviljades inresa till Sverige men kom aldrig iväg. 
Av hela familjen Strauss överlevde bara 
Marianne (bilden). Resten av familjen 
deporterades till Auschwitz. Källa: RA 
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tidigare lyckats ordna ”tyskt pass utan judiska kännemärken (utan J och utan 
Israel resp. Sara)”. Ansökan tillstyrktes av utlänningsbyrån och beviljades av 
departementet i mars 1943. 

I ett inte helt olikt tillstånd befann sig makarna Bertha och Edgar Cori y 
Ettlinger.70 Makarna var spanska medborgare men uppehöll sig i Holland, 
eftersom de vägrades inresetillstånd till det Francostyrda Spanien, samtidigt 
som tyska myndigheter i Holland hotade med deportation om de inte reste hem 
till Spanien snarast. Bertha var systerdotter till svenskan Sylvia Benzian, och 
Benzians make John lämnade in en ansökan i Sverige i vilken han också gav 
ekonomiska garantier i augusti 1943. Trots den sena tidpunkten för ansökan 
avslog departementet. Han gjorde ett nytt försök redan månaden efter, och då 
beviljades ansökan. Dock lyckades de aldrig resa till Sverige, för i oktober 1945 
inkom en inreseansökan för Bertha Cori. Dåvarande utlänningsmyndigheten, 
statens utlänningskommission, svarade att den inte skulle ta ställning till 
ansökan förrän fru Cori ansökte själv. Av dessa fall drar jag slutsatsen att 
tjänstemännens handlande måste beskrivas som ambivalent och i vissa fall som 
motverkande och förhalande. Det intressanta är dock att exempel på de olika 
typerna av agerande kan förekomma i samma ärende, och det tyder på att den 
flyktingpolitiska omsvängningen inte kan ha ägt rum redan under 1942 som 
tidigare forskning påstått. 

Hjälporganisationernas roll och kvoter för judiska flyktingar 
Hjälporganisationernas roll och arbete för att få in flyktingar i Sverige liksom de 
särskilda kvoter som fanns för judiska flyktingar är en intressant del av den 
svenska flyktingpolitiken som i nuläget är relativt outforskad. I Malin Thors 
avhandling om de tysk-judiska lantbrukseleverna inom Hechaluz och i Svante 
Hanssons vitbok om Mosaiska församlingen i Stockholm ges en del svar, men 
vi vet ännu ganska litet om hur vissa hjälporganisationer fungerade som remiss-
instanser till den svenska staten, hur flyktingkvoterna fungerade i praktiken och 
om vad de lokala judiska församlingarna runt om i Sverige gjorde för flyk-
tingarna. I nuläget pågår flera projekt där dessa aspekter behandlas.71 Av detta 
skäl har jag valt att inte göra någon egen studie av dessa aspekter, men jag ska 
ändå säga något kort om vad vi idag känner till och peka ut tendenser som jag 
uppmärksammat i min egen forskning. Huruvida dessa tendenser också säger 
något om hjälporganisationernas roll på ett mer generellt plan kan jag tyvärr 
inte avgöra. 

                                                 
70 RA, SUK, F 2 BA:599 (Edgar Cori y Ettlinger och hustrun Bertha Goldschmidt de Cori). 
71 De projekt som avses är Pontus Rudbergs kommande avhandling om den Mosaiska 
församlingen i Stockholm som remissinstans till utlänningsmyndigheterna under andra världs-
kriget, Pär Frohnerts studie av hjälporganisationerna och flyktingarbetet och dess förhållande till 
den framväxande välfärdsstaten samt Malin Thors projekt om flyktinghjälparbete på lokal nivå i 
de mosaiska församlingarna i Norrköping, Malmö, Göteborg och Kalmar. 
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Jag inleder med frågan om församlingens roll som remissinstans. Svante 
Hansson har hävdat att Mosaiska församlingen ”fungerade som 
myndigheternas samtalspartner och remissinstans i judiska frågor”.72 Han har 
också beskrivit hur församlingen försökte påverka myndigheterna ”att 
förhindra eller begränsa invandringen av judar till Sverige”.73 Även Carl Henrik 
Carlsson påpekar att församlingen fungerade som remissinstans till myndigheter 
i de medborgarskapsärenden som han undersöker, och att detta tycks ha varit 
praxis redan på 1840-talet.74 Förmodligen har Hansson och Carlsson rätt i 
påståendet att församlingen var remissinstans till utlänningsbyrån men jag har, 
märkligt nog, inte hittat några formella dokument som belyser detta. Pontus 
Rudberg har i sin pågående forskning visat att frågan om församlingens roll 
som remissinstans antagligen går tillbaka till judereglementet från 1782.75 Han 
rollen som remissinstans kan ses som en kvarleva från den tid då judar som 
ansökte om skyddsbrev fick sina ansökningar granskade av ”den judiska 
nationens äldste”.76 Lennart Friberg skriver i att ”det flitiga användandet av de 
privata eller offentligt-privata organiserade officiösa organen visar på behovet 
av att utnyttja alla organisatoriska resurser oberoende av härkomst”, och denna 
slutsats tycks bekräfta myndigheternas användning av Mosaiska församlingen 
som rådgivande instans.77 

Hansson skriver att det fanns fyra kvoter för judiska flyktingar, chaluz-, 
Kristinehovs-, barn- och transmigrantkvoten. Platserna i kvoten besattes av 
Mosaiska församlingen i Stockholm utifrån församlingens kriterier och med en 
garanti om att flyktingen sörjdes för tills denne kunde resa vidare. Det finns 
inga dokument som redogör för kvoternas uppkomst och syfte, men Hansson 
drar slutsatsen att syftet tycks ha varit att minska myndigheternas arbets-
belastning.78 Malin Thor visar att det var veterinären Emil Glücks förtjänst att 
chaluz-kvoten etablerades i Sverige 1933, men att församlingen relativt snart tog 
över ansvaret för kvoten.79 Kristinehovskvoten tillkom även den under 1933, 
medan de andra två kvoterna tillkom efter Novemberpogromen 1938.80 De 
olika kvoterna uppgick som mest till sammanlagt 1 050 platser, fördelade på 
300 för chaluz-kvoten, 100 för Kristinehovskvoten, 500 för barnkvoten och 150 
för transmigrantkvoten.81 Varken Hansson eller Thor ger något tydligt besked 
                                                 
72 Hansson 2004, s. 41. 
73 Hansson 2004, s. 46. 
74 Carlsson 2004, s. 267–268, 276–277. 
75 För en beskrivning av judereglementets tillkomst, se Hugo Valentin, Judarna i Sverige. Från 1774 
till 1950-talet, Stockholm 2004, s. 52–55 och Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av 
invandring. En svensk kulturhistoria, Stockholm 2005b, s. 184–187. 
76 Pontus Rudberg, ”Ett smärtsamt uppdrag – Flyktingverksamheten 1938–1940 inom Stock-
holms mosaiska församling och hjälpkommittén för Tysklands judar”, paper till Svenska 
Historikermötet i Lund, april 2008b, s. 4. 
77 Friberg 1973, s. 259. 
78 Hansson 2004, s. 96–97, 99. 
79 Thor 2005, s. 144. 
80 Hansson 2004, s. 214. 
81 Hansson 2004, s. 214, 250; Lomfors 1996, s. 77–78; Thor 2005, s. 149. 
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om när kvoterna upphörde, men det tycks, av den statistik som de presenterar, 
som att kvoternas betydelse minskade redan efter krigsutbrottet.82 

I mina undersökningar har jag inte funnit några redogörelser, varken från 
utlänningsbyrån eller från Utrikesdepartementet, om hur de såg på dessa kvoter 
eller deras tillkomst. Jag har heller inte funnit några tecken på att kvoterna 
behandlades i egen ordning, vilket om så varit fallet, exempelvis borde ha 
resulterat i en egen protokollserie. Trots att myndigheterna i vissa fall har märkt 
ut enskilda personer i protokollen som tillhörande en viss kvot, tycks de ha 
behandlats tillsammans med övriga ansökningar. Denna märkning är ett undan-
tag snarare än regel, och därför är det svårt att dra några långtgående slutsatser 
om hur kvoterna fungerade.83 Det mesta tyder dock på att jag har fått med de 
flyktingar som ingick i kvoterna i mina undersökningar, men eftersom de inte 
alltid märkts ut har det inte gått att göra en särskild studie av just dessa kvoter.84 

Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på hur enskilda personer inom hjälp-
organisationerna kunde använda sina kunskaper om hur utlännings-
myndigheterna arbetade för att hjälpa en sökande att få igenom sin ansökan. 
Just det här exemplet rör flyktingkommittéernas kurator Kerstin Hellner som 
gav råd för att hjälpa statsläkaren E. Björck i Mölndal, som ville ansöka om 
inresevisering för ett par där mannen var judisk flykting. Det ursprungliga 
brevet från Björck till Hellner finns inte bevarat, men Hellner svarade den 18 
mars 1941: 

Ni måste omedelbart lägga in en ansökan till utrikesdepartementet. I denna 
ansökan bör Ni betona att fru Müller är krigsbarn och talar svenska, att ni övertar 
fullständig garanti, att Ni redan förut arbetat på att hjälpa dem till Nya Zeeland 
och att Ni vill fortfarande försöka få dem dit och att Ni ansvarar för resan. […] 
Om Doktorn har några bekannta [sic!] i UD eller Socialstyrelsen, så bör de 
mobiliseras.85 

Hellner uppmanade också Björck att skriva till konsuln i Wien, Einar Ytterberg, 
om att en ansökan lämnats in så att Müller kunde gå till konsulatet och hämta 
                                                 
82 Hansson 2004, s. 209, 224; Thor 2005; s. 149–150. 
83 Se exempelvis RA, Ub, A II b:1, Protokoll över uppehållstillstånd, de tyska mosaiske 
trosbekännarna och systrarna Helga och Ilse Cassel födda 1927 och 1931 i protokoll den 
12.12.1938 märkt ”Judiska barn”. Ändamålet med vistelsen uppges vara ”Vistelse i Sverige, ref: 
Mosaiska församlingens i Stockholm Hjälpkommitté”. Se också exempelvis RA, UD:s arkiv, 
Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1, ”Individuella statistiken”, statslöse ”icke-ariske” 
Alfred Zwienickci i protokoll den 11.04.1939 där departementet antecknat ”Mos. förs. kvota”. 
Även Thor poängterar detta eftersom de undersökningar av arbetstillståndsprotokoll som hon 
studerat visar att Socialstyrelsen inte alltid noterade en referens till Glück, se Thor 2005, s. 150. 
84 Det ska tilläggas att det troligen hade gått att göra som Thor gör, nämligen att gå via 
församlingens arkiv för att få namnen på personerna i respektive kvot och på så sätt kunna leta 
upp dem i protokollen. Detta har dock bedömts som alltför tidskrävande för denna studie, och 
heller inte nödvändigt eftersom Lomfors och Thor redan studerat två av kvoterna och Rudberg 
troligen kommer att studera de övriga kvotflyktingarna. 
85 Samtliga handlingar finns i Müllers akt, se RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:66 (Rickard Müller). 
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ett skriftligt bevis att ”hans fall är under bearbetning här i Sverige”, eftersom 
Hellner kände till att det i vissa fall kunde stoppa ”en aktion som redan är 
inledd”. 

Björck skrev omedelbart till sin gamle vän Einar Hedin och bad honom ”att 
personligen i UD till dem det vederbör överlämna bifogade ansökan”. Han 
skrev att det vore ”bedrövligt, om de skulle bli deporterade till ett polskt ghetto, 
för att sakta men säkert gå under”. Han poängterade att frun varit krigsbarn i 
hans mors hem och att mannen gjorde ”ett mkt. sympatiskt intryck; hans 
utseende och beteende varslade på intet sätt om hans judiska börd, varom jag 
fått veta först efter nazisternas gm. brott”. Möjligen arbetade Hedin på Utrikes-
departementet, för det brev som han skrev till Svante Hellstedt är skrivet på 
departementets brevpapper. Hedin kallade Hellstedt för ”broder” och påpekade 
att han ”väl känner Björck sedan Uppsalatiden som en fin och sympatisk 
person, tillhörande en gammal välkänd Göteborgssläkt”, och att han skulle bli 
”mycket glad” om det vore möjligt att ”tillmötesgå hans begäran”. 

I ansökningsdokumenten har Björck uppgett att Müller är född 1890, läkare 
till yrket, av tysk nationalitet (men med ”österrikare” inom parentes) och av 
”evangelisk (protestantisk)” trosbekännelse. På frågan om ”folkras” har Björck 
fyllt i ”jude (israelitisk)”. Han skrev också att det finns ett deportationshot riktat 
mot Müller, men ”i förhoppning om att hans ariska fru skulle slippa 
deporteringen, har jag ej bifogat inreseansökan för henne”. Olle Wiman på 
utlänningsbyrån avstyrkte ansökan den 1 april 1941 och departementet vägrade 
ansökan dagen efter. Att det kunde bero på kontakter med enskilda handläggare 
illustreras i den bok som Hellner skrev efter kriget, där hon skriver att ”överallt 
berodde behandlingen på de enskilda tjänstemännens personlighet”.86 Fallet är 
intressant eftersom det visar att hjälporganisationerna tycks ha haft en relativt 
god kännedom om hur man skulle gå till väga för att öka sina chanser att få 
bifall. I Müllers fall gick det ändå inte vägen, och hur det till slut gick för paret 
framgår tyvärr inte av akten. 

Till frågan om den flyktingpolitiska omsvängningen 
I denna del undersöks om, och i så fall hur, den svenska flyktingpolitiken 
förändrades under perioden 1938–1944. Tidigare forskning har påstått att det 
skedde en flyktingpolitisk omsvängning och pekat ut tidpunkten för denna till 
slutet av 1942. Tidigare forskning har också pekat ut ytterligare en tidpunkt då 
politiken förändrades, nämligen omedelbart efter Novemberpogromen 1938 då 
restriktiviteten ska ha lättat tillfälligt. Detta ska dock inte ha lett till en faktisk 
omsvängning av den förda politiken utan restriktiviteten ska ha kvarstått. 
Utifrån dessa påståenden har jag formulerat tre frågor som ska besvaras i den 

                                                 
86 Hellner 1952, s. 16. 
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här delen av kapitlet: Lättade restriktiviteten efter Novemberpogromen? 
Förändrades den svenska flyktingpolitiken? Om ja, när och varför? 

Den förda flyktingpolitiken efter Novemberpogromen 
Den svenska flyktingpolitiken omedelbart efter Novemberpogromen har 
beskrivits i termer av att svenska myndigheter lättade på restriktiviteten och 
släppte in fler judiska flyktingar, men att det bara var en tillfällig lättnad av 
restriktiviteten och inte någon omläggning av praxis. Men som vi sett tidigare, i 
kapitel 5, gällde denna beskrivning enbart externt. Internt beskrevs politiken 
som ”en serie avslagsbeslut” som skulle få anstormningen av ansökningar att 
bedarra. 

Jag visade ovan att det inte fanns något samband mellan söktrycket och 
möjligheterna för judiska flyktingar att få bifall men att det däremot fanns ett 
positivt samband för icke-judar. Den period som undersöktes då är en annan, 
liksom materialet och därför gjordes en analys av perioden strax före och efter 
Novemberpogromen. Den logistiska regressionsanalysen gjordes på 5 100 
ansökningar, fördelat på 3 471 judar och 1 629 icke-judar, under perioden 
oktober 1938 till maj 1939. Resultatet visar att det finns ett signifikant negativt 
samband men att det har en väldigt liten effekt. Oddskvoten för att få avslag 
ligger på 0,999.87 

I tabell 8 undersöks sambandet mellan söktryck och bifall för judar och icke-
judar var för sig. Tabellen visar att det inte finns någon entydig nedgång i 
andelen bifall då söktrycket ökar för de icke-judiska utlänningarna. För de 
judiska flyktingarna syns däremot en minskning av andelen bifall då söktrycket 
ökade, men den är inte entydig och linjär. Perioden efter Novemberpogromen 
är svårtolkad. Förvisso har tidigare forskning rätt i att sett till antalet personer 
  

Tabell 8. Andelen bifall i procent i förhållande till söktrycket  
(antal/per månad) för judar och icke-judar under perioden  

oktober 1938 till maj 1939 

Månad okt april maj feb mars  nov  jan  dec 
Söktryck 259 437 499 666 678 708 787 1051 
icke-judar 80% 88% 84% 86% 86% 83% 86% 79% 
Judar 66% 60% 70% 55% 62% 56% 58% 42% 

Källa: Tabell 18 i tabellbilagan. 

                                                 
87 Se tabell 17 i tabellbilagan. 
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som faktiskt beviljas tillstånd under november och december 1938 (269 
respektive 355 bifall) är de fler än under exempelvis oktober 1938 (75 bifall).88 
Det totala antalet är dock inget bra mått i det här fallet eftersom siffrorna är så 
oerhört olika. Antalet judiska flyktingar som sökte sig till Sverige var relativt 
litet fram till Novemberpogromen, då antalet ansökningar nästan femdubb-
lades. Ett bättre mått är att jämföra andelen, som jag gjort ovan. Sett till andelen 
bifall under november och december (56 respektive 42 procent) minskar den 
faktiskt jämfört med oktober månad (67 procent). Andelen bifall är inte uppe i 
motsvarande nivå förrän i april-maj 1939. Dansk forskning visar att inte heller i 
Danmark ledde Novemberpogromen till en förändring av praxis.89 

Troligen är det dessa faktiska tal som tidigare forskare har sett och refererat 
till, utan att notera att andelen bifall inte ökade under november och december. 
Ett förväntat resultat hade varit att andelen avslag skulle ha minskat i november 
och december, att döma av beskrivningar i tidigare forskning, men så var alltså 
inte fallet. Det finns ju dock ingen motsägelse mellan att en minskad restrik-
tivitet innebär att fler tas emot samtidigt som fler också stängs ute. Min poäng 
här är att tidigare forskning har övertagit utlänningsbyråns historieskrivning. 
Hade de gjort den kvantitativa undersökning som jag har gjort är jag övertygad 
om att de hade kommit till samma slutsats. 

En annan iakttagelse är att andelen avslag föll också under mars-maj, det vill 
säga omedelbart efter det att resultatet från utlänningsräkningen blivit klart. En 
förklaring till det skulle kunna vara att utlänningsbyrån fick en bekräftelse på att 
Sverige inte ”invaderades” av judar och därför kunde, i takt med att söktrycket 
minskade, andelen judar som beviljades tillstånd tillåtas öka. 

Förändring över tid 1938–1944 
Jag har tidigare visat att judiska flyktingar diskriminerades och att andelen bifall 
för judiska flyktingar var i snitt 52 procent för hela perioden 1938-1944. I 
diagram 3 undersöks förändring över tid, månadsvis, för att komma åt 
intressanta tidpunkter då utfallet av politiken förändrades. I diagram 3 framgår 
att andelen avslag för judar respektive ”icke-arier” är i genomsnitt runt 50 
procent under hela undersökningsperioden. Andelen ökar i augusti 1938 och är 
då uppe i 70 procent. Andelen avslag går också upp i oktober 1939 (67 procent) 
vilket troligen hänger samman med krigsutbrottet i september, respektive efter 
ockupationen av Norge och Danmark i april 1940 (58 procent). Det är svårare 
att förklara den höga andelen avslag i juli 1940. Avslagsfrekvensen går också 
upp i juni 1941 (80 procent) vilket troligen sammanhänger med den tyska inva-
sionen av Sovjetunionen. Från och med början av 1942 är siffrorna så små att 
det är svårt att dra några generella slutsatser. 

                                                 
88 För samtliga siffror, se tabell 18 i tabellbilagan. 
89 Rünitz 2003, s. 31; densamme 2005, s. 322, 339. 
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Diagram 3. Andelen avslag i genomsnitt i procent för kategorierna judar 
respektive ”icke-arier” under januari 1938 till november 1943 
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Källa: Se tabell 19 i tabellbilagan. 

Några av topparna beskrivs av aktörerna i samtiden som potentiella hot om ett 
ökat söktryck – krigsutbrottet i september 1939 och ockupationen av Norge 
och Danmark i april 1940. Vid bägge dessa tillfällen ökade restriktiviteten. 
Denna förklaring ges av Lennart Nylander som var föreståndare för expedi-
tionen för utländska passärenden fram till juni 1940. Han säger i förhör med 
Sandlerkommissionen att efter krigsutbrottet ”låg de på” ärendena ett tag för 
att vänta och se hur många flyktingar som kunde förväntas komma. Han 
meddelar också att efter ockupationen av Norge och Danmark ”stoppade vi 
upp fullständigt ett tag”.90 

Jag har tidigare diskuterat att andelen avstyrkta ansökningar minskade 
drastiskt mellan 1942 och 1943. Detta tyder på att en omsvängning i politiken 
kom till stånd någon gång under denna period. I föregående kapitel visade jag 
också att Engzell och Möller påstod att restriktiviteten lättade under hösten 
1941 då utresetillstånd inte längre beviljades för judar i Nazityskland. Levine 
argumenterar för att omsvängningen skedde under senhösten 1942. Hur väl 
stämmer dessa påståenden med mina resultat? 

                                                 
90 RA, PUK, F 3:2, Stenografiskt referat av Parlamentariska undersökningskommissionens samtal 
med generalkonsul Lennart Nylander, 7.12.1945, s. 6. 
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Tabell 9. Utrikesdepartementets beslut i inreseviseringsärenden för 
kategorin judar under perioden 1941–1943 

  Bifall Avslag Ad acta Totalt 
Datum N % n % n %   

1941 Januari 4 30,8% 9 69,2% 0 0,0% 13 
Februari 13 46,4% 15 53,6% 0 0,0% 28 
Mars 22 50,0% 22 50,0% 0 0,0% 44 
April 14 28,6% 35 71,4% 0 0,0% 49 
Maj 14 37,8% 23 62,2% 0 0,0% 37 
Juni 0 0,0% 9 100,0% 0 0,0% 9 
Juli 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 4 
Augusti 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 4 
September 4 44,4% 2 22,2% 3 33,3% 9 
Oktober 68 59,6% 42 36,8% 4 3,5% 114 
November 48 25,5% 131 69,7% 9 4,8% 188 
December 9 22,0% 26 63,4% 6 14,6% 41 
1942 Januari 15 50,0% 14 46,7% 1 3,3% 30 
Februari 1 7,1% 11 78,6% 2 14,3% 14 
Mars 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 3 
April 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 
Augusti 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 
September 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 3 
Oktober 3 50,0% 3 50,0% 0 0,0% 6 
November 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 4 
December 5 38,5% 8 61,5% 0 0,0% 13 
1943 Januari 4 57,1% 3 42,9% 0 0,0% 7 
Februari 11 64,7% 0 0,0% 6 35,3% 17 
Mars 13 92,9% 0 0,0% 1 7,1% 14 
April 15 83,3% 3 16,7% 0 0,0% 18 
Maj 10 90,9% 1 9,1% 0 0,0% 11 
Juni 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 
Juli 15 93,8% 1 6,3% 0 0,0% 16 
Augusti 5 71,4% 2 28,6% 0 0,0% 7 
September 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 3 
November 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 
Totalt 311 43,4% 368 51,4% 37 5,2% 716 

Källa: RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA (viseringsdossiéer) 

Tabell 9 visar antal och andel av viseringar som bifölls, avslogs eller lämnades 
ad acta under perioden 1941–1944. Det är förvisso vanskligt att använda 
procent när antalet är litet, men jag har ändå valt att göra det för 
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jämförbarhetens skull. Det tydligaste brottet syns om man jämför andelen bifall 
under 1942 med 1943. Under de första månaderna av 1943 fick de allra flesta 
judiska flyktingar bifall på sina ansökningar, och det var som synes inte fallet 
under 1942. 

Mer motsägelsefullt är det faktum att svängningen inte är total. Också under 
1943 avslogs ansökningar om viseringar, den sista så sent som i september 
1943. En möjlig tolkning är därför att omsvängningen av behandlingen av judar 
inte blev total förrän i oktober 1943 då de danska judarna kom till Sverige. 

Ett tydligt resultat är att Engzells och Möllers påståenden saknar grund. Som 
tidigare nämnts beviljades de tyska judarna inte längre utresetillstånd efter den 
23 oktober 1941. Hade deras påstående stämt borde andelen bifall ha ökat 
markant vid samma tidpunkt. Så sker inte. I Sandlerkommissionens förhör 
påstår i och för sig Hellstedt att han inte kan peka ut ett exakt datum när 
departementet fick kännedom om utreseförbudet utan nämner istället några 
brev med uppgift om att deporteringen av judarna i Berlin startade den 17 
oktober 1941 och att beskickningen i Berlin den 25 oktober meddelade att vissa 
möjligheter till utresa fortfarande tycktes föreligga för judar med inresevisering 
till annat land. Den 20 november inkom ett meddelande från generalkonsuln i 
Prag som i förtroende fått veta från Gestapo att utresetillstånd i princip inte 
lämnades, men att undantag hade gjorts för judar med inresevisering exempel-
vis till Sverige.91 Om Hellstedts uppgifter är riktiga borde det ha inneburit att 
omsvängningen som han och Engzell syftar på kommit i slutet på november 
1941. Men det stämmer inte heller. Istället agerar departementet så, att då 
söktrycket ökar under oktober 1941 ökar också andelen avslag från knappt 37 
procent till nästan 70 procent i november. 

Går man in i viseringsdossiéerna och studerar avslagsbesluten, ser man att det 
finns en koppling till utreseförbudet. Den 29 maj 1942 lämnades för första 
gången ett avslagsbeslut med något som departementet kallade för ”det vanliga 
tillägget”. Som tidigare nämnts var tillägget en formulering som löd ”Enlig 
tillgängliga upplysningar beviljas i ett fall som förevarande icke tyskt 
utresetillstånd till Sverige”. Det första beslut som återfunnits med tillägget var 
från den 29 maj 1942.92 Detta innebär att åtminstone i maj 1942 hade Utrikes-
departementet kännedom om utreseförbudet. Det är dock rimligt att tro att 
denna praxis kan ha varit i bruk redan tidigare. 

Men något annat av intresse sker också. Andelen ärenden som lämnas ad acta 
är fram till september 1941 noll, men i september läggs plötsligt en tredjedel av 
ärendena ad acta. Också under perioden oktober 1941 till februari 1942 läggs 
ärenden utan åtgärd, även om andelen aldrig når så högt som under september 
1941. Som tidigare visats skickades en promemoria till departementet angående 

                                                 
91 RA, PUK, F 3:2, Förhör med legationsrådet Hellstedt angående Utrikesdepartementets praxis 
vid beviljandet av inreseviseringar, 28.3.1943 (feldaterad, måste vara 1945), Bilaga I, Avskrift av 
PM, Svante Hellstedt, 3.4.1945. 
92 Se not 62. 
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amerikanernas taktik att förhala ett beslut genom att be om ytterligare 
dokument och kompletteringar från den sökande i hopp om att denne skulle 
tröttas ut och dra tillbaka sin ansökan. Jag menar att svenska Utrikesdeparte-
mentets agerande att lägga ärenden ad acta påminner om amerikanernas sätt att 
förhala ansökningar. I viseringsdossiéerna har nämligen Hellstedt ofta 
antecknat ”ad acta (tills vidare sökanden har på länge inte påmint)”.93 Strategin 
att avvakta tills sökanden påminde bör, enligt min mening, tolkas som ett sätt 
att förhala beslutet. En annan trolig förklaring till det svenska agerandet är att 
Utrikesdepartementet ville avvakta händelseutvecklingen innan de fattade sitt 
beslut. 

Men om nu departementet visste att ett svenskt bifall inte innebar några 
förpliktelser, varför beslutade tjänstemännen om avslag med ”det vanliga 
tillägget”? Den förklaring som ges av Statens utlänningskommissions passbyrå 
efter krigsslutet 1945 är att inresetillstånden från judar efter att Tyskland inte 
längre gav utresetillstånd ”närmast haft karaktären av skyddshandling, varför 
man icke haft anledning pröva fallen ur invandringssynpunkt utan bifallit 
ansökningarna efter summarisk prövning”.94 Detta stämmer inte. 

Mina undersökningar visar alltså att det skedde en förändring som visar sig i 
att andelen avslag, inklusive ad acta, minskar och andelen bifall ökar. Dock 
ligger tidpunkten inte riktigt i slutet av 1942, som tidigare forskning hävdat, 
utan det ser mer ut som en långsam process som inte tycks fullständig förrän i 
oktober 1943 då de danska judarna räddades över Sundet. 

Det finns vissa problem med undersökningen. Mitt material för den sista 
tidsperioden, 1941–1944, är lite tunt för att med säkerhet kunna säga att jag har 
rätt. Ett annat problem är att det sistnämnda materialet inte bara är ”tunt” utan 
att det enbart finns underlag för yttrandena, och inte besluten, när det gäller 
jämförelsen mellan judar och icke-judar. Detta kan jag delvis kompensera 
genom andra undersökningar som visar att Utrikesdepartementet följde utlän-
ningsbyråns yttrande i de flesta fallen. Återigen är detta alltså det bästa svar vi 
kan få med det underlag som finns tillgängligt. Dock är det viktigt att påpeka att 
det inte är möjligt att dra några långtgående slutsatser utan endast peka ut ten-
densen som visar att tidigare forskning tycks ha rätt i att en omsvängning av 
politiken förvisso ägde rum men att tidpunkten ligger något senare än vad som 
tidigare har påståtts. Jag menar dessutom att det verkar mer korrekt att kalla det 
för en gradvis process än en total omsvängning. 

                                                 
93 Denna skrivning återfinns i RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA:106 (Leo Kaufmann). Liknande 
skrivningar, med små variationer, återfinns också i exempelvis F 2 BA:183 (Hermann och Liselott 
Kroner); F 2 BA:139 (Kurt Bucki). 
94 RA, SUK, Kanslibyrån, A 1 A:1, PM angående principerna för inreseärendenas behandling, 
Passbyrån 1.7.1945, bilaga 3, § 6, till pleniprotokoll 3.7.1945. 
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Delsammanfattning: Social kategorisering och diskriminering 
I kapitlets första del gavs en allmän bakgrund till sammansättningen av gruppen 
judiska flyktingar med avseende på könsfördelning, ålder och nationalitet. I den 
andra delen undersöktes om det fanns ett statistiskt samband mellan diskri-
minering och ”ras” i en komparation mellan utlänningar som kategoriserades 
som judar respektive icke-judar. Jämförelsen gjordes i tre steg där sambandet 
mellan bifall och ”ras” undersöktes genom en logistisk regressionsanalys. 
Därefter fördes fyra kontrollvariabler in i modellen – söktryck, ålder, kön och 
nationalitet – för att undersöka om sambandet kvarstod. Jag ställde upp en 
hypotes om att judiska flyktingar diskriminerades när det gällde möjligheten att 
beviljas tillstånd/visering i förhållande till icke-judiska utlänningar. 

Resultatet av det första steget visade att det fanns ett signifikant negativt 
samband mellan ”judisk ras” och bifall. I steg två upprepades analysen men på 
ett mindre material. Den visade att sambandet kvarstod och att det stärktes. 
Införandet av kontrollvariablerna i det tredje steget stärkte sambandet ytter-
ligare. Regressionsanalysen visade även att det inte fanns något signifikant 
samband mellan ålder och bifall, men att ett sådant samband fanns mellan bifall 
och de övriga variablerna. När det gäller söktrycket visade det sig, något 
förvånande, att det inte fanns något statistiskt signifikant samband för judiska 
flyktingar. Däremot fanns det ett positivt signifikant samband för icke-judar 
som yttrade sig i att chansen att få bifall ökade då söktrycket ökade. Effekten 
var dock liten. 

När det gäller variabeln kön visade det sig att mina resultat gick i rakt motsatt 
riktning mot vad tidigare forskning har visat. För variabeln nationalitet kunde 
jag visa att det var svårare för en jude som dessutom var från ett land som 
kategoriserades som ”öst” att få bifall, än för en jude som kom från ”väst”. 
Detta karakteriserade jag som en dubbel diskriminering av östjudar. Samman-
taget visar mina undersökningar att judiska flyktingar diskriminerades, i 
betydelsen att de utsattes för en negativ särbehandling, och att denna hade ett 
samband med ”ras”. 

 I den andra undersökningen i kapitlet studerades särbehandlingens uttryck. I 
den visade jag att svensk flyktingpolitik var restriktiv men det var, som 
Lindberg påpekat, aldrig något totalstopp för judiska flyktingar. Istället 
tillämpades en ”urvalets politik” där de som valdes ut under året 1939 till 99 
procent fick sina tillstånd med ”transitoklausul”, det vill säga med krav om att 
de skulle resa vidare. En förklaring till urvalets politik tycks vara de svenska 
myndigheternas vilja att kontrollera situationen. Detta kontrollbehov tog sig 
också uttryck i direktavvisningar, först med septemberkungörelsen och senare 
med det hemliga cirkuläret efter införandet av J-stämpeln i oktober 1938. Bägge 
dessa åtgärder skickade signaler om att den svenska politiken var restriktiv och 
att flyktingar måste ansöka om tillstånd före inresa till Sverige. Om de judiska 
flyktingarna lyckades ta sig till Sverige var det svårt att bli av med dem, och 
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detta resulterade i att de som ansökte om tillstånd efter inresa i över 90 procent 
av fallen fick det beviljat under 1938–1939. 

I undersökningen av perioden 1941–1944 visade jag att Utrikesdepartementet 
förvisso fattade det formella och slutliga beslutet, men att departementet i stort 
sett alltid följde utlänningsbyråns rekommendation. Dock har jag inte kunnat 
slå fast exakt hur stor andel av ärendena som remitterades till byrån under 
perioden. Mina resultat visar vikten av att undersöka utlänningsbyrån och 
Utrikesdepartementet tillsammans som har gjorts här. Bägge myndigheterna 
utformade i praktiken politiken tillsammans, och en undersökning av bara den 
ena kan därför inte ge hela bilden av den svenska flyktingpolitiken. Vidare 
visade jag att en undersökning av personakter avslöjar delar av flyktingpolitiken 
som inte syns någon annanstans – exempelvis motiveringar av beslut och 
outtalad praxis. 

Jag undersökte också huruvida de riktlinjer som byrån och departementet 
ställde upp faktiskt hade något samband med utfallet av politiken. Av de 
särskilda krav som ställdes på judiska flyktingar var det endast en mycket liten 
andel som faktiskt uppfyllde alla krav . Förvånande nog bifölls inte samtliga i 
denna grupp. Jag visade också att Utrikesdepartementets agerande måste 
problematiseras, och att en korrektare beskrivning av tjänstemännens och 
diplomaternas agerande vore att karakterisera det som ambivalent eftersom det 
fanns exempel både på att tjänstemännen hjälpte flyktingar men också att de 
motverkade och förhalade ett beslut. 

I den sista delen undersökte jag frågan om den flyktingpolitiska omsväng-
ningen, och där visade jag att tidigare forskning har fel när den går på utlän-
ningsbyråns linje om att restriktiviteten minskade något strax efter November-
pogromen. Jag visade också slutsatserna om omsvängningen behöver 
nyanseras. Behandlingen av de judiska flyktingarna förändrades, men inte så 
omedelbart som tidigare forskning har hävdat och framför allt inte redan 
hösten 1941 vilket aktörerna i samtiden hävdade. Hade Hellstedt och Engzell 
haft rätt i sin beskrivning av flyktingpolitiken borde svenska myndigheter ha 
beviljat inresetillstånd till judiska flyktingar redan tidigare, under senhösten 
1941 då de inte längre fick utresetillstånd ur Tyskland. Ett beviljat tillstånd hade 
varit till intet förpliktigande för svenska myndigheter, eftersom dessa personer 
ändå inte hade kunnat resa till Sverige. Så skedde inte. Istället avslog Utrikes-
departementet ansökningar från judiska flyktingar med ”det vanliga tillägget” 
eller så lades ärendena ad acta ”tills sökanden påminner” – en strategi som 
påminner om det amerikanska sättet att förhala beslut. 

Kapitlet visade också att den svenska flyktingpolitiken påverkades av den 
nazistiska ”judepolitiken” och av krigsutvecklingen, fast i negativ riktning. 
Myndigheternas kännedom om förföljelsen och Förintelsen innebar inte någon 
tydlig och snabb omsvängning. Den förändrade flyktingpolitiken kan snarare 
beskrivas som en långsam process som inte tycktes total förrän i oktober 1943 i 
och med räddningen av de danska judarna. 



   

KAPITEL 7.  
Behandlingen av judiska flyktingar från  
de nordiska länderna 

Syftet med kapitlet är att analysera behandlingen av tre grupper som föll utan-
för undersökningen i det förra kapitlet, nämligen de judiska flyktingarna från 
Norge, Danmark och Finland. De flesta av dessa flyktingar beviljades nödfalls-
visering, och som tidigare diskuterats innebar detta förfarande att flyktingarna 
inte lämnade några avtryck i protokollserierna på utlänningsbyrån eller Utrikes-
departementet. 

Paul Levine har hävdat att den svenska flyktingpolitiken svängde från 
restriktivitet till storskalig mottagning i november 1942 och att omsvängningen 
skedde eftersom ”den slutgiltiga lösningen av judefrågan” drabbade ett broder-
folk, de norska judarna. Mikael Byström har modifierat denna förklaring och 
visat att omsvängningen kan förklaras med hjälp av den nordiska tanken, där 
det svenska ansvaret gällde broderfolket i betydelsen ”etniska” nordbor, och dit 
räknades inte till fullo judarna.1 

Jag visade i kapitel 6 att det är nödvändigt att gå till protokollen och person-
akterna för att kunna dra några slutsatser om den svenska flyktingpolitikens 
utfall och förändring.2 Mina resultat visade att den så kallade omsvängningen 
mer kan beskrivas som en långsam process som inte fullbordades förrän i 
oktober 1943. Vidare menade jag att tjänstemännens agerande beskrivas som 
ambivalent långt in i 1943. Med detta i åtanke tycks det viktigt att undersöka 
följande frågor: Finns det stöd för Levines tolkning att de judiska flyktingarna 
från Norden inte diskriminerades efter 1942? Finns det stöd på myndighetsnivå 
för Byströms resultat att de judiska flyktingarna från de nordiska länderna 
beskrevs på ett särskilt sätt i den offentliga debatten? Finns det exempel på 

                                                 
1 Levine 1998, s. 140, 154; Byström 2006, s. 78, 253–254. Det finns en del tidigare forskning om 
de nordiska ländernas flyktingpolitik under andra världskriget men i denna behandlas det svenska 
mottagandet av de judiska flyktingarna inte särskilt utförligt, se Nordisk flyktingpolitik i världskrigens 
epok, Rune Johansson & Hans-Åke Persson, Lund 1989; Naboskap i krisetider. Norge og Sverige under 
2. Verdenskrig, Grethe Værnø (red.), Tema 5. Dialog Norge-Sverige 1987–1989, Oslo 1989; 
Hitlerflüchtlinge im Norden. Asyl und politisches exil 1933–1945, Hans Uwe Petersen (hrsg.), Kiel 1991. 
2 Levine går förvisso in på enskilda individer men hans urval baserar sig på de individer som 
förekommer i departementets allmänna korrespondens om Norge respektive Danmark, och han 
har inte gått igenom centraldossiéerna (personakterna) alls. 
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antisemitiska föreställningar? Hur behandlades dessa flyktingar? Finns det 
exempel på ett ambivalent agerande bland tjänstemännen? 

Judiska flyktingar ifrån Norge 
Källmaterialet i denna delundersökning består av skrivelser från Utrikes-
departementets och utlänningsbyråns arkiv samt av ett stickprov av personakter 
tillhörande judiska flyktingar från Norge. Eftersom denna grupp inte 
återfunnits i protokoll har jag gått igenom korrespondens tillhörande en under-
avdelning på utlänningsbyrån, kontrollavdelningen, och på detta sätt funnit 
sammanlagt 52 judiska flyktingar.3 Av dessa har jag gått igenom 9 stycken akter. 
Materialet är litet och kompletteras därför med tidigare forskning gjord av 
Levine och ny forskning av Mats Tangestuen. Tangestuen menar att historien 
om de norska judarnas flykt till Sverige ännu inte är skriven och ett tydligt 
exempel på det är att judiska flyktingar knappt nämns i standardverken om 
norrmännens flykt till Sverige.4 Inte heller i denna genomgång kommer 
historien om de norska judarnas öde skrivas till fullo och slutsatserna måste 
därför betraktas som provisoriska. 

Levine startar sin undersökning 1942 men eftersom jag är intresserad av 
praxis redan från ockupationen börjar jag i april 1940. Genomgången av skrivel-
serna på Utrikesdepartementet och utlänningsbyrån visar att redan dagen efter 
den nazistiska ockupationen av Norge skickade Socialstyrelsen ett telegram till 
Konungens Befallningshavande som skulle vidarebefordras till passkontrollerna 
mot Norge. I telegrammet skrev styrelsen att utlänningar som kommer från 
Norge och hävdar att de är politiska flyktingar inte skulle avvisas utan tas i 
förvar i avvaktan på styrelsens beslut i ärendet.5 

I juni 1940 upprättade Utrikesdepartementet riktlinjer för mottagandet av de 
norska flyktingarna där det sades att norska medborgare som passerade den 
svenska gränsen skulle ha giltigt pass men också i vissa fall kunde få en nöd-
fallsvisering. En sådan kunde utfärdas för politiska flyktingar, det vill säga 
”person, som flyr på grund av sin tidigare politiska verksamhet eller ställning 
eller eljest av politiska orsaker”. Om förutsättningar saknades för att bevilja 
nödfallsvisering skulle personen avvisas. Judiska flyktingar nämndes inte 

                                                 
3 Kontrollavdelningens korrespondens finns i serien E VII a i utlänningsbyråns arkiv på 
Riksarkivet och omfattar 24 volymer med inkommande och utgående skrivelser, polisrapporter 
och dylikt. 
4 Det som brukar anses som standardverket om norska flyktingar är Ole Kristian Grimnes, Et 
flyktningesamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 1940–45, Oslo 1969. Mats Tangestuen påpekar att i 
Grimnes bok nämns judarna i en enda mening: ”Også jødene kom for øvrig över grensen høsten 
1942”. För en genomgång av den norska forskningen, se Mats Tangestuen hovedoppgave vars 
titel anspelar på Grimnes ”Også jødene kom for øvrig over grensen høsten 1942”. Jødiske flyktninger fra 
Norge i Sverige 1940–1945, Bergen 2004, s. 6–9. 
5 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 4:1, Avskrift av Telegram till Konungens 
Befallningshavande f.v.b. till passkontrollerna mot Norge den 10.4.40. 
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uttryckligen men som framgick av undersökningen av riktlinjer hade Social-
styrelsen överläggningar med Utlänningsnämnden i september 1940 där frågan 
diskuterades och på mötet drogs slutsatsen att det faktum att en flykting var 
judisk inte i sig hindrade en avvisning.6 Ola Larsmo har visat att det finns 
exempel både på judiska flyktingar som hävdat politiskt flyktingskap och därför 
beviljats nödfallsvisering, och på motsatsen – att judiska flyktingar avvisats 
eftersom de inte betraktats som politiska flyktingar. Hur beslutet föll berodde 
på den enskilde tjänstemannen och på vilken gränsövergång flyktingen kom 
till.7 

I mitten på juni författades en promemoria på Utrikesdepartementet 
angående lättnader i beviljandet av genomresor till Norge för tyska medborgare 
och där skriver departementet att ”beträffande statslösa ävensom mosaiska 
trosbekännare synes förhandsförfrågan fortfarande böra ske”.8 Detta gällde 
fortfarande i september då en ny instruktion utfärdades av departementet.9 
Bägge dokumenten överlämnades för kännedom till utlänningsbyrån.10 Min 
tolkning av instruktionen är att departementet såg de judiska flyktingarna som 
en problematisk grupp och att det här var ett sätt att få kontroll över 
situationen. 

I september uppmärksammade utlänningsbyrån Utrikesdepartementet på ”två 
norska undersåtar av judisk extraktion” som kommit till Sverige efter 
ockupationen i april men som ”vid återresa dit [till Norge] avvisats”. Fallet 
rörde makarna Bernhard Buchmann och Ragna Mendelsohn. Vid avvisningen 
meddelade den tyske passtjänstemannen att Buchmann ”såsom jude icke vore 
önskvärd i Norge”. Utlänningsbyrån skrev att hinder tidigare inte mött ”norsk-
judiska flyktingars återvändande till hemlandet” men att det nu möjligen hade 
skett en förändring. Om så var fallet ”måste detta medföra vissa konsekvenser 
för den svenska främlingskontrollen” och utlänningsbyrån ber därför 
departementet att skaffa mer information i ärendet.11 Skrivelsen skickades på 
remiss till konsulatet i Oslo och samtidigt skickade också Hallenborg ett brev 
till Brunnström där han skrev: 

                                                 
6 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:2, Riktlinjer beträffande mottagande av norska 
flyktingar, UD, 8.6.1940. 
7 Larsmo 2007b, s. 148–153. 
8 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1328, PM, UD, 19.6.1940. 
9 RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, F 8:2, UD till konsulatet i Oslo angående 
visering för norska undersåtar, nr: 968, 18.9.1940. 
10 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:2, Överlämnas jämte bilaga till Byråchefen E. 
Bexelius, Socialstyrelsen, för kännedom. Motsvarande instruktioner ha med vissa mindre skilj-
aktigheter redan tidigare meddelats svenska beskickningen i Köpenhamn, 11.10.1940, Stig Unger, 
Föreståndare för Expeditionen för Utländska Passärenden, inkom Socialstyrelsen 14.10.1940, 
Dnr VI:H:257. 
11 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1125, Ernst Bexelius och Martin Perslow Socialstyrelsen till 
Utrikesdepartementet, 17.9.1940, Inkom UD 18.9.1940, Dno: 156/2726, 19.9.40 Rem. Nr. 973 a 
t. kons. Oslo för yttrande. 



 186 

Vi vilja gärna tro, att det här rört sig om ett utslag av överdrivet nit från 
underordnade myndigheters sida. Skulle dessa fall mot förmodan innefatta 
tillämpningen av en ny princip, avseende utestängande från Norge av norska 
judar, som tillfälligt lämnat landet, så bli vi måhända nödsakade taga hänsyn 
därtill, när det gäller lämna visering för norska medborgare för inresa till Sverige.12 

Brunnström svarade lite drygt en vecka senare att konsulatet talat med chefen 
för den tyska passmyndigheten i Norge, Dr. Knab, ”och muntligen av denne 
erhållit bekräftelse på, att någon ny princip, avseende utestängande från Norge 
av norska judar, som tillfälligt lämnat landet, icke börjat tillämpas”. Knab trodde 
inte heller att det var fråga om ”överdrivet tjänstenit” utan menade att det 
måste ha förekommit speciella omständigheter och bad därför att få återkomma 
i ärendet efter en undersökning av fallet.13 

I början av oktober återkom Hallenborg till Brunnström i ärendet eftersom 
utlänningsbyrån inte nöjt sig med beskedet utan krävt en skriftlig framställ-
ning.14 I december återkom Brunnström med svaret att Buchmann nekats 
inresa eftersom han bedrivit ”tyskfientlig verksamhet” och att det fanns bevis-
ning i form av ”komprometterande brev m.m.”. Däremot fanns, enligt pass-
chefen Knab, inget generellt hinder för ”norska judars återvändande till Norge i 
den mån de ha rent mjöl i sin politiska påse”.15 Dagen efter meddelade Engzell 
utlänningsbyrån att Buchmann nekats inresa ”på grund av tidigare antitysk 
verksamhet i Norge” och att det inte förelåg ”något generellt hinder för norska 
judars återvändande till Norge”.16 Ärendet med makarna Buchmann visar för 
det första att myndigheterna såg en risk i att judiska flyktingar inte fick 
återvända skulle innebära att de blev kvar i Sverige. För det andra är det 
intressant att notera att den information som utlänningsbyrån fick var betydligt 
mindre detaljerad och lämnades dessutom inte direkt till byrån utan via departe-
mentet i Stockholm. 

I januari 1941 försökte Jens Bull på norska legationen i ett brev till utrikes-
minister Christian Günther att vidga den svenska definitionen av politisk 
flykting till att inkludera ”enhver som föler sitt liv eller sin frihet truet og som 
derfor trosser de åpenbare farer som er forbundet med å ta sig over grensen till 
Sverige” som politiska flyktingar oavsett om de begått något politiskt brott eller 

                                                 
12 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1125, M. Hallenborg (UD) till Herr t.f. Vicekonsuln G. 
Brunnström (Oslo) ang. tysk. Främlingskontrollen i Norge betr. norska undersåtar av judisk 
extraktion, 19.9.1940, No. 368. 
13 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1125, G. Brunnström (Oslo) till Herr Byråchefen M. 
Hallenborg (UD), 27.9.1940. 
14 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1125, M. Hallenborg (UD) till Herr t.f. Vicekonsuln G. 
Brunnström (Oslo) ang. sv. främl. kontr. betr. norska undersåtar av judisk extraktion, 4.10.1940, 
no. 411. 
15 Brunnström hänvisar i brevet till ett handbrev ifrån Hallenborg daterat den 14.11.1940 men 
detta har inte återfunnits i arkivet. RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1125, G. Brunnström 
(Oslo) till Herr Byråchefen M. Hallenborg (UD), 11.12.1940. 
16 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1125, G. Engzell (UD) till Socialstyrelsen ang. 
inresetillståndet till Norge f. B. Buchmann, 12.12.1940, no. 2259, Hemligstpl. 
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inte.17 I brevet nämndes judiska flyktingar intressant nog inte alls men jag menar 
att konsekvensen av kravet hade blivit att även judiska flyktingar inrymts i 
definitionen. 

I slutet av januari gjorde Utrikesdepartementet en uppteckning med anled-
ning av den överenskommelse som träffats med chefen för norska legationens 
flyktings- och understödsavdelning, J. A. Welhaven. Flyktingavdelningen hade 
till en början lämnat bistånd till de ”politiska och judiska flyktingar från Central-
europa vilka blivit mottagna i Norge men efter den tyska ockupationen” tagit 
sig till Sverige. En del av dessa hade upptagits till norska medborgare och erhöll 
därför även fortsättningsvis stöd från norska myndigheter medan övriga hade 
hänvisats till svenska myndigheter för bistånd.18 Av detta drar jag slutsatsen att 
det fanns ett intresse för svenska myndigheter att hålla reda på flyktingarnas 
nationalitet och huruvida de var statslösa eftersom en statslös flykting inte hade 
något hemland att återvända till. I förlängningen innebar detta att statslösa 
flyktingar blev kvar i det land de flytt till. 

I slutet av november 1941 skrev Gösta Engzell en promemoria angående 
vissa aktuella flyktingfrågor, däribland de norska. I promemorian diskuterades 
begreppet politisk flykting och Engzell skrev att det var ganska oklart och att 
uttrycket inte förekom i utlänningslagstiftningen. Han framhöll vidare att det 
”ankommer i första hand på socialstyrelsen och slutligen på Kungl. Maj:t att 
tolka bestämmelsen” och att definitionen skulle anpassas till ”skiftande 
förhållanden och tidslägen”. Judiska flyktingar nämndes indirekt i passagen att 
som politiska flyktingar kunde inte utlänningar ”vilka av allenast vantrevnad 
med de politiska förhållandena i hemlandet eller det senaste uppehållslandet 
eller liknande skäl begivit sig till vårt land”.19 Detta innebar att i november 1941 
räknades judiska flyktingar inte som politiska flyktingar och att Engzells, 
Möllers och Hellstedts påstående att alla som ansökte om tillstånd beviljades 
sådant under hösten 1941 inte stämmer. 

Levine har visat att den svenska legationen i Oslo var väl insatt i händelserna i 
Norge och rapporterade kontinuerligt hem till Utrikesdepartementet.20 I januari 
1942 rapporterade legationen att alla judars legitimationskort skulle stämplas 
med ”J”, och i mars kom rapporter om att Vidkun Quisling återinfört ett 
                                                 
17 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, Jens Bull, Kgl. Norsk Legasjon till Hans 
Excellence Herr Günther, (utrikesministern), 9.1.1941, Överlämnas jämte bilaga av UD till Herr 
Gd K. J. Höjer, Socialstyrelsen för kännedom. Uppteckning av det muntliga svar som i ärendet 
avgivits, närslutes tillika. 17.1.1941 (Hallenborg). Det muntliga svaret har dock inte återfunnits i 
arkivet. 
18 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, Uppteckning ang. norska flyktingar i Sverige, M. 
Hallenborg (UD), 30.1.1941, Överlämnas till förtrolig kännedom till Herr Byråchefen Bexelius, 
Socialstyrelsen, 30.1.1941, Hallenborg, Ink. Socialstyrelsen 4.2.1941, Dnr: VI:H:33. 
19 RA, SoS, Hemliga: utlänningsärenden, E 2:3, PM ang. behandlingen av vissa aktuella 
flyktingfrågor, Gösta Engzell (UD), 24.11.1941, Strängt förtroligt, Överlämnas av UD till Herr 
Byråchefen Dr. E. Drougge, Socialstyrelsen, 24.11.1941, Ink. Socialstyrelsen 26.11.1941, Dnr: 
VI:H:373. 
20 För denna rapportering, se även Levine 1998, s. 138–143. 
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förbud mot judar att resa in i Norge, ett förbud som upphävts 1851.21 Den 27 
oktober skrev Westring på legationen att en razzia genomförts mot judarna i 
Norge, där enligt rykten, manliga judar hade arresterats. Han skrev också att 
tidningarna meddelat att all förmögenhet som tillhörande norska eller statslösa 
judar beslagtagits av norska staten. I sista stycket av rapporten meddelade han 
att ”en svensk jude arresterats under razzian i går”, att han hört sig för vad 
anledningen var och fått till svar att ”avsikten ej var att vidtaga åtgärder mot 
judar med svenskt medborgarskap”.22 Levine menar att denna händelse motive-
rade Westring att agera.23 

Den 4 november rapporterade Westring att ”manliga judar nu koncentrerats i 
ett läger vid Tönsberg” och att den svenske juden släppts.24 Den 16 november 
skrev han om en protest mot judeförföljelserna som kristna organisationer i 
Norge skrivit under.25 Fyra dagar senare rapporterade han om anmälningsplikt 
för alla judar ”till vilka räknas såväl heljudar som kvartsjudar”.26 Den sista 
november skrev Gösta Engzell till Arvid Richert i Berlin om deportationerna av 
de norska judarna och att utrikesministern begärt att ”åtminstone söka göra 
något till förmån för dem, som hava anknytning till Sverige”. Han skrev också 
att ”hava dessa judar, av vilka på sin höjd två äro svenska medborgare, väl 
vidaretransporterats till det inre av Polen, befara vi att intet mera står att 
göra”.27 Levine skriver att informationer om händelserna i Norge och nyheten 
om deportationerna omedelbart kom till den svenska pressens kännedom samt 
att diplomaterna på departementet läste tidningarna och var väl medvetna om 
opinionen.28 

Levine har visat att Utrikesdepartementet arbete för att hjälpa judiska 
flyktingar från Norge till Sverige inte offentliggjordes.29 Han skriver vidare att 
departementets agerande hade förändrats från restriktivitet till aktiv hjälp samt 

                                                 
21 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1070, Claes Westring (Oslo) till Hans Excellens Herr 
Ministern för Utrikes Ärendena ang. instämpling av ”J” i judars legitimationsbevis, 23.1.1942, nr: 
93, inkom UD 30.1.1942 och Claes Westring (Oslo) till Hans Excellens Herr Ministern för 
Utrikes Ärendena ang. inflyttningsförbud för judar, 17.3.1942, nr: 302, inkom UD 20.3.1942, för 
kännedom bland annat till Socialstyrelsen. 
22 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1070, Claes Westring (Oslo) till Herr Utrikesrådet 
Söderblom (UD), 27.10.1942, inkom UD 29.10.1942 
23 Levine 1998, s. 135. 
24 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1070, Claes Westring (Oslo) till Herr 
Avdelningschefen Kumlin (UD), 4.11.1942, inkom UD 6.11.1942 
25 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1070, Claes Westring (Oslo) till Herr Utrikesrådet 
Söderblom (UD), 16.11.1942, inkom UD 20.11.1942 
26 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1070, Claes Westring (Oslo) till Hans Excellens Herr 
Ministern för Utrikes Ärendena ang. anmälningsplikt för judar, 20.11.1942, nr. 1309. 
27 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1070, Engzell (UD) till Herr Envoyén A. Richert 
(Berlin) ang. bistånd åt från Norge deporterade judar med anknytning till Sverige, 30.11.1942, nr: 
146. Denna skrivelse diskuteras också i Levine 1998, s. 138. 
28 Levine 1998, s. 136–137. 
29 Levine 1998, s. 147. 
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att det från december 1942 inte gjordes någon skillnad mellan ”Jews with a 
connection with Sweden […], Norwegian citizens or stateless Jews”.30 

Mats Tangestuen har visat att vid den nazistiska ockupationen av Norge i 
april 1940 fanns det omkring 2 100 judar i landet – huvuddelen norska 
medborgare, 290 statslösa och 530 med ett annat medborgarskap än norskt.31 
Av dessa var det cirka 1 100 judar som flydde till Sverige under kriget.32 Runt 
ett hundratal kom direkt efter ockupationen, men flera av dem återvände 
ganska snart till Norge när läget stabiliserats. En liten del flydde till 
Storbritannien, men merparten av flyktingarna korsade gränsen till Sverige först 
under perioden oktober 1942 till januari 1943. Detta innebar att de allra flesta 
judar var kvar i Norge då arresteringarna och deportationerna började under 
 

Diagram 4. Översikt över antalet judiska flyktingar som flydde till 
Sverige under september 1942–januari 1943 fördelat på män och kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Se tabell 20 i tabellbilagan. (Återgiven efter Tangestuen 2004, s. 55.) 

                                                 
30 Levine 1998, s. 139–140. 
31 Ibid., s. 4. Antalet 2 100 judar är en uppskrivning av tidigare siffror, som har legat kring 1600–
1800, och som gjordes i den norska offentliga utredningen av indragning av egendom i Norge 
under andra världskriget, se Tangestuen 2004, s. 41–42. 
32 Tangestuen skriver att det är ”vansklig” att slå fast en exakt siffra över hur många judar som 
flydde till Sverige under hela perioden, men landar efter en diskussion på uppskattningen 1 100 
personer. För diskussionen och värderingen av de olika källorna, se Tangestuen 2004, s. 59–61. 
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hösten 1942. Tangestuen menar att det fanns flera anledningar till detta. Dels 
trodde norrmännen inte att ockupationen skulle vara i flera år utan förväntade 
sig att den skulle vara över efter några månader. Dels uppfattades det som 
alltför riskfyllt att fly eftersom den som tillfångatogs dömdes till döden. En 
tredje förklaring som anges är att de flesta inte förväntade sig en några drastiska 
åtgärder mot judarna i Norge och därför valde de att stanna kvar.33 De allra 
flesta judiska flyktingar flydde alltså från Norge i november och december 1943 
och diagram 4 visar en sammanställning över dessa. Diagram 5 visar att i 
november kom det 50 män och 54 kvinnor till Sverige och att antalet i decem-
ber var 109 män och 238 kvinnor.34 Totalt flydde 515 judiska flyktingar över 
gränsen under ovan angivna period och av dessa hade 169 personer en annan 
nationalitet än norsk, eller var statslösa. Tangestuen förklarar övervikten av 
kvinnor med att den första omgången av massarresteringar kom plötsligt och 
att det huvudsakligen var män som arresterades och därför är andelen kvinnor 
högre.35 

Då en flykting kom till Sverige från Norge blev han eller hon förhörd av den 
lokala polisen som skickade förhörsrapporten till utlänningsbyrån som i sin tur 
arkiverade rapporten i respektive flyktings akt. Tangestuen skriver att i de 
tidigaste rapporterna fick flyktingarna uppge detaljerade redogörelser för anled-
ningen till flykten medan senare rapporter var kortare och innehöll mer 
standardiserade svar; att de flytt på grund av ” sin judiska börd”, ”förföljelser 
mot norska medborgare av judisk ras” eller kort och gott ”judeförföljelser”.36 

I de akter som genomgåtts i stickprovsundersökningen har jag också funnit 
standardiserade svar av samma typ som Tangestuen, exempelvis i den rapport 
som skrevs av landsfiskalskontoret i Koppom den 29 november 1942 där sju 
norska flyktingar tas upp. I rapporten återfinns fru Solveig Margarethe Levin, 
född 1914 i Oslo, som kom tillsammans med sin 3 år gamla dotter Mona 
Dorrit. Maken Robert befann sig redan i Sverige och polismannen har skrivit: 
”Orsaken till flykten till Sverige var judeförföljelserna i Norge. Hon är nämligen 
av judisk börd. Hon är norsk medborgare”.37 Språkbruket i rapporten innehåller 

                                                 
33 Ibid., s. 49–50. 
34 Av dessa har jag lokaliserat knappt 28 procent i november och 6 procent i december i kontroll-
avdelningens korrespondens, sammanlagt 50 personer och av dessa har jag, förutom polis-
rapporter och nödfallsviseringar som återfunnits i kontrollbyråns korrespondens, gått vidare och 
studerat akterna för nio stycken flyktingar. 
35 Tangestuen 2004, s. 54–55. 
36 Tangestuen 2004, s. 56–57. 
37 RA, Ub, E VII a:16, Åke Hiertner, landfiskal i Koppom, till Utrikesdepartementet, 30.11.1942, 
Inkom Kontrollavdelningen 3.12.1942, nr: A 13070/42. I en polisrapport från den 1 december 
1942 löd formuleringen ”Goldmann och syskonen Pleasansky, som vore av judisk härkomst, 
hade på grund av judeförföljelserna lämnat Norge”, se RA, Ub, E VII a:16, Ivar Nilsson, 
statspoliskonstapel, Polismannen i Dals Eds socken, Rapport 1.12.1942, (Kontrollavdelningens) 
nr: A 13104/42. I de förtryckta PM angående nödfallsvisering som också förekom uppges oftast 
som anledningen till flykten kort och gott ”judeförföljelserna”, se till exempel RA, Ub, E VII 
a:17, PM angående norske medborgaren Ragnhild Gran, (oläslig signatur), Statspoliskonstapel, 
Töcksfors 20.12.1942, Inkom Kontrollavdelningen 23.12.1942, nr: A 13467/42. 
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en ”ras”-terminologi som dock återspeglar polismannens språkbruk, inte utlän-
ningsbyråns eller Utrikesdepartementets. I Koppom fanns vid den här tid-
punkten landsfiskalen Åke Hiertner som hade ett rykte om sig att vara nitisk 
och restriktiv mot flyktingar.38 På samma sätt som hans nitiskhet under 1941 
fick honom att avvisa flertalet av de judiska flyktingar som korsade gränsen vid 
hans vaktpost eftersom de, enligt instruktionen från högre ort, inte definierades 
som politiska flyktingar, på samma sätt agerade han nu enligt den nya 
instruktionen och släppte in judiska flyktingar.39 

Tangestuen skriver att de flesta akter och registerkort för norska judar som 
förvaras i utlänningskommissionens arkiv är märkta med (m).40 Liksom tidigare 
visar min undersökning samma sak. På registerkortet har utlänningsbyrån 
skrivit ”norsk” och därefter ”m” med rödpenna.41 

På landshövdingemötet 1942 deltog Socialstyrelsens generaldirektör Karl J 
Höjer med en redogörelse om flyktingproblemen. Höjer talade i huvudsak om 
de norska icke-judiska flyktingarna men nämnde med några ord också de 
judiska flyktingarna från Norge. Han sa att ”under hösten och särskilt under 
november har flyktingklientelet fått ett speciellt inslag, nämligen av judar. 
Förföljelserna mot judarna i Norge ha naturligtvis utlöst en flyktingström mot 
gränsen”. Han hävdade också att ”judarna här behandlas naturligtvis som andra 
norska flyktingar” men att de till viss del skilde sig från den övriga gruppen 
genom att de hade pengar och därför kunde försörja sig själva. En annan grupp 
som kommit till Sverige just under hösten var de politiska flyktingarna som inte 
var norska medborgare. Höjer meddelade: ”De äro ju statslösa, och flertalet av 
dem för övrigt judar”.42 Höjer var alltså tydlig med att de judiska flyktingarna 
inte särbehandlades och indirekt antydde han också att de kunde kategoriseras 
som politiska flyktingar. 

I februari 1943 skrev Engzell till dåvarande byråchefen på utlänningsbyrån, 
Carl Christian Schmidt, angående två ”notat” som kronprinsen fått ta emot 
med klagomål från det norska flyktingkontoret på behandlingen av de norska 
flyktingarna och där utrikesministern nu förväntades förklara sig. Engzell ville 
därför ha utlänningsbyråns syn på saken och skrev också att han varit i kontakt 
med den norske ministern Bull i ärendet och att denne på det stora var nöjd 

                                                 
38 Larsmo 2007b, s. 152–153.  
39 Tangestuen 2004, s. 56–57. 
40 Tangestuen 2004, s. 13. 
41 RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 ABA:2633 (John och Rebekka Meieranovsky), F 1 ABA:2649 
(Dina Meszansky), F 1 ABA:2384 (Solveig Margarethe Levin). Av Tangestuens påpekande kan 
det tyckas relativt enkelt att gå igenom registerkorten och på så sätt lokalisera samtliga judiska 
flyktingar från Norge. Jag har inte kunnat göra det, dels därför att antalet registerkort är så 
omfattande att det vore en mycket tidsödande uppgift att gå igenom samtliga för att lokalisera de 
judiska flyktingarna från Norge. Dels skulle jag troligen inte komma åt de statslösa judiska 
flyktingarna som också kom från Norge. 
42 RA, Socialdepartementet (SD), Hemliga, F 6:2, Landshövdingemötet 1942, s. 146. 
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med behandlingen av norska flyktingar.43 Schmidt svarade den 4 mars att det 
goda samarbetet mellan utlänningsbyrån och det norska flyktingkontoret inte 
främjades av ”att enskilda tjänstemän vid kontoret förfara på sätt i detta fall 
förekommit”.44 

Det ena notatet skrevs av en fröken A. Ottesen som var den på 
flyktingkontoret som ansvarade för kontakten med utlänningsbyrån. Det gällde 
två norska flyktingar som bägge hade skaffat arbete själva men som nekades 
arbetstillstånd. Det andra notatet skrevs av M. P. Braathen och rörde den 
judiske flyktingen Bernhard Isaksen från Trondheim. Isaksen kom till Sverige 
första gången sommaren 1940 men eftersom han inte lyckades finna något 
arbete återvände han under hösten till Norge. Hösten 1942 flydde han och hela 
hans familj till Sverige. Till en början sökte han arbete i Gävle och fick uppe-
hållstillstånd och arbete men inget arbetstillstånd och ingen lägenhet. Han 
nekades uppehållstillstånd i Stockholm och ansökte därför om tillåtelse att 
besöka Norrköping och ansöka om arbete där. Han fick löfte om arbete i en 
yllefabrik i Norrköping men nekades arbetstillstånd av utlänningsbyrån. Då 
Braathen kontaktade fackföreningen på arbetsplatsen för att höra sig för om det 
rådde arbetslöshet inom yrket fick han till svar att det var arbetskraftsbrist och 
att de gärna skulle anställa en norsk flykting. En ny ansökan om arbetstillstånd 
avslogs också och efter samtal med notarien Senning på utlänningsbyrån fick 
Isaksen rådet att söka sig ett annat arbete exempelvis skogsarbete. Braathen 
framhöll att Isaksen var i 40-årsåldern och aldrig hade kroppsarbetat tidigare. 
Efter detta fick Isaksen till slut arbetstillstånd i textilbranschen och av detta 
drog Braathen följande slutsats: 

Det viser sig altså at om man kan nedlegge et meget energisk arbeide på en enkelt 
person, kan man lykkes til slutt, men det er jo selvsagt at man ikke har mulighet til 
å anvende så megen tid på hvert enkelt tilfelle.45 

Exemplet kan tolkas som ett exempel på byråkratisk distans, där tjänstemännen 
i Stockholm befann sig långt ifrån den enskilde flykting som beslutet gällde och 
därför i högre utsträckning var negativa, medan Braathen befann sig nära flyk-
tingarna och därför var mer tillmötesgående.46 Exemplet visar också att det 
hade viss betydelse om någon inflytelserik person agerade i flyktingens sak, 
vilket också Braathen beklagar i citatet. 

                                                 
43 RA, Ub, E III:1, Gösta Engzell (UD) till Herr Byråchefen E. (felskrivet, ska vara C) Chr. 
Schmidt (Socialstyrelsen), 11.2.1943, 2 bilagor. 
44 RA, Ub, E III:1, Carl Christian Schmidt (utlänningsbyrån) till Herr Utrikesrådet Gösta Engzell 
(UD), 5.3.1943. Vidi 3/3 43 KJH (signatur för Karl J. Höjer). 
45 Brevet finns i avskrift som bilaga till Engzells omnämnda brev ovan, se RA, Ub, E III:1, Gösta 
Engzell (UD) till Herr Byråchefen E. (felskrivet, ska vara C) Chr. Schmidt (Socialstyrelsen), 
11.2.1943, 2 bilagor (varav den ena är Notat, M. P. Braathen, 21.1.1943). Notatet kommenteras 
och citeras också i Tangestuen 2004, s. 70. 
46 Begreppet byråkratisk distans har lanserats av Carlsson, se densamme 2004, s. 236, 312. 
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I mars skrev Hallenborg till konsulatet i Oslo och bad dem ta reda på ”hur 
många och vilka judar, som fortfarande äro kvar, internerade på olika platser i 
Norge” eftersom departementet fick förfrågningar från svenska anhöriga.47 I 
slutet på maj 1943 skrev utlänningsbyrån en promemoria som handlade om 
rörelsefriheten för vissa utlänningar som befann sig i Sverige. Dessa delades in i 
nio grupper, till exempel ”norrmän”, ”ryska flyktingar”, ”utlänningar av olika 
nationaliteter” men också ”statslösa mosaiska flyktingar från Norge”.48 Ett 
ytterligare exempel på hur tjänstemännen kunde uttrycka sig om judiska 
flyktingar ger Richert brev till Engzell från januari 1945 prov på, där han 
berättade att han besökt nya chefen för inrikesavdelningen ”för att hålla våra 
framställningar i olika ’judeärenden’ varma”.49 Efter krigsslutet arbetade 
departementet för att de statslösa judiska flyktingarna som kommit från Norge 
skulle få återvända så snart som möjligt. Hellstedt skrev till konsulatet i Oslo att 
Mosaiska församlingen i Stockholm uppmärksammat dem på en grupp av sju 
statslösa flyktingar: ”dessa stackare [har] ännu icke fått återvända till Norge. 
Inom härvarande judiska kretsar framstår saken som fullkomligt orimlig och vi 
måste ju dela denna uppfattning”.50 Hellstedts ordval, ”dessa stackare”, tyder på 
ett engagemang för de statslösa flyktingarna. Samtidigt är det uppenbart att 
engagemanget i just det här ärendet sammanföll med Mosaiska församlingens 
intressen, trots att skälen i Hellstedts fall skulle kunna vara att han vill ”bli av” 
med dem. 

Trots att Levines huvudsakliga resultat är att departementets agerande 
förändrades på grund av att de drabbade judarna tillhörde ett broderfolk, visar 
han samtidigt att det finns exempel som inte följer huvudspåret. Exempelvis 
visar Hallenborg, Engzell och Richert en motvilja att naturalisera alla som 
försökte få svensk hjälp. Levine skriver att det är förståeligt men menar att 
tjänstemännen undvek att engagera sig för djupt och hanterade de ärenden där 
”the appellants persisted in pressing their requests for help”.51 Detta sätt att 
agera påminner enligt min mening om Hellstedts metod att lägga ärenden ”ad 
acta tills sökanden påminner” som diskuterades i kapitel 6. 

Tangestuen gör två undersökningar av förekomsten av antisemitiska 
föreställningar. I den ena undersöks privata brev från norska flyktingar hem till 
Norge som svenska Allmänna säkerhetstjänsten kopierat i avskrift. Tangestuen 
har gått igenom samtliga brev som skickades från norska flyktingar i Sverige 

                                                 
47 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1071, Hallenborg (UD) till Herr t.f. Generalkonsuln L. 
Öhrvall (Oslo) meddelande att grupp II anlänt till Sverige, 8.3.1943, Nr: 369. 
48 RA, Ub, E III:1, PM, 20.5.1943. 
49 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1071, Richert (Berlin) till Herr Utrikesrådet G. Engzell 
(UD), 5.1.1945. 
50 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1071, Hellstedt (UD) till Envoyén Beck-Friis (Oslo) 
ang. norskt inresetillstånd för 7 statslösa judar, 20.6.1945, nr: 654. 
51 Episoden utspelar sig i januari-mars 1943 då nazisterna ställde ett ultimatum att alla utländska 
judar som befann sig på nazistiskt territorium skulle deporteras om de inte lämnade Tyskland 
före den sista mars, Levine 1998, s. 157, 216–217. 
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och funnit ca 3 000 brev. Det var dock endast ett fåtal som innehöll antijudiska 
attityder, knappt 30 stycken. I breven kallades det norska flyktingkontoret för 
”korrupsjonen” och ”jødedelegasjonen”.52 

Han visar också att det fanns oförståelse och antisemitism i de norska exil-
myndigheternas syn på de judiska flyktingarna. Ett sådant exempel var då den 
svenske utrikesministern Christian Günther bad norska legationens sändebud, 
Bull, om en ekonomisk garanti för de cirka 300 judar som Sverige skulle kunna 
tänka sig att ta emot under förutsättning att de inte skulle falla den svenska 
staten till last. Bull ville inte lämna någon garanti utan menade att judiska tros-
fränder skulle bekosta uppehället för judarna. Exilregeringen samtyckte till en 
början med Bull men ändrade sedan uppfattning och menade att alla norrmän, 
oavsett ”ras” eller religion, skulle behandlas lika. Avslutningsvis redogör 
Tangestuen för en rapport som norska legationens presskontor skickade till 
exilregeringen i London där skribenten skiljer på judar och icke-judar genom att 
kalla de senare för ”norrmän”.53 

Det fanns också motreaktioner. I tidskriften Norges Nytt, som gavs ut bland 
norska flyktingar i Sverige, skrev författaren Sigurd Hoel två artiklar i december 
1944 där han riktade kritik mot antisemitism bland norrmän i Sverige och 
menade att norrmännen borde skämmas över att de gjorde en höna av en 
fjäder: 

I sin oppskremte fantasi ser den ene og den andre snart høns overalt. Man samler 
på ”fakta”. Uheldige eksemplarer finds det blandt alle folk. Det finds blandt 
nordmenn også, men da heter det – og vi håper med rette: brodne kar i alle land. 
Men om en uheldig jøde heter det: han er jøde!54 

Tangestuen skriver att det är svårt att slå fast hur vanliga antisemitiska attityder 
var bland norrmän i Sverige. Han har däremot inte funnit något exempel på att 
de norska judarna behandlades annorlunda än de övriga norska flyktingarna, 
och den slutsatsen kan jag bekräfta.55 

Genomgången visar att judiska flyktingar från Norge inte diskriminerades av 
svenska myndigheter när det gällde möjligheterna att få uppehållsvisering i 
Sverige. Däremot levde en tidigare praxis kvar där judiska flyktingar särskildes 
med (m), och att detta fortfarande tycktes beteckna en ”ras”-definition vittnar 
det ”rasbetonade” språkbruket, som användes när orsaken till flykten beskrevs. 

                                                 
52 Tangestuen 2004, s. 92, 94–96, 98. 
53 Ytterligare exempel var då den norska legationen i Stockholm vid slutet av året 1942 
uppmanade flyktorganisationen i Norge att inte låta fler judar passera över gränsen. Ett annat var 
då World Jewish Congress i slutet av november 1942 gjorde påtryckningar mot den norska exil-
regeringen att sända ett meddelande i norsk radio med en uppmaning till det norska folket att 
motsätta sig deportationer av judar. Exilregeringen svarade att det inte var nödvändigt i Norge. 
Ibid., s. 88–90, 97–100. 
54 Hoel, Sigurd, ”Jødene I”, Norges Nytt, 6.12.1944, citeras i Tangestuen 2004, s. 101. 
55 Tangestuen 2004, s. 110, 131. 
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Judiska flyktingar ifrån Danmark 

Käre Gösta, Så gick det ändå som jag trodde! Dessa rader endast för att säga Dig 
mitt tack för allt, vad Du gjort för flyktingarna från Danmark. Jag har nu i det 
närmaste ett 100-tal släktingar här i Sverige och det är en samstämmig kör av 
lovord över det mottagande, som de fått, så snart de satt sin fot på svensk mark. 
Då jag vet, att Du inte bara har ett finger utan bägge händerna med i allt som 
göres, måste jag skriva dessa rader för att tacka Dig.56 

Erik Magnus till Gösta Engzell, 8.10.1943 

I denna del undersöks den svenska behandlingen av de judiska flyktingarna från 
Danmark. Till skillnad från undersökningen av de judiska flyktingarna från 
Norge har materialet varit oerhört omfattande. Jag har fått tillgång till namn-
listor över judiska flyktingar som flydde till Sverige och på så sätt kunnat gå 
vidare direkt till personakterna. Det finns två problem med dessa listor. Det ena 
är att de innehåller cirka 7 000 namn och det andra är att jag fick tillgång till 
listorna i ett sent skede i arbetet. Men även om jag hade fått tillgång till listorna 
tidigare är det min bedömning att jag inte hade kunnat gå igenom någon större 
mängd personakter eftersom materialet är så pass omfattande. Med samma 
utgångspunkt som i delundersökningen ovan om Norge har jag därför valt att 
göra en kontrollundersökning. I den studerades var hundrade flykting, inalles 77 
personer.57 Liksom i undersökningen om de judiska flyktingarna från Norge har 
jag använt diplomatrapporter samt skrivelser och promemorior från utlännings-
byrån där de judiska flyktingarna från Danmark diskuteras. 

Räddningen av de danska judarna har beskrivits ingående i tidigare forskning, 
bland annat av Levine och Hans Kirchhoff.58 Bägge pekar på att svenska 
Utrikesdepartementet hade kontinuerlig kontakt med legationen i Köpenhamn 
och fick täta informationer om händelseutvecklingen i Danmark inför den 
förestående deportationen av de danska judarna. Bägge tolkar också Engzells 
roll som viktig och pådrivande för utvecklingen, och noterar samtidigt den 
svenske konsuln i Berlin, Arvid Richerts, ovilja. De beskriver vidare hur den 
svenska regeringen i en officiell démarche till tyskarna förklarade sig villig att ta 

                                                 
56 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Erik L. Magnus (Göteborg) till 
Utrikesrådet Gösta Engzell (UD), 8.10.1943, inkom UD 13.10.1943, nr: 172. 
57 De danska listorna består av en lång lista med nästan 5 900 namn och en komplettering med 
ytterligare drygt 1 100 namn. Kontrollgruppen valdes ut genom att vart hundrade namn i de 
listorna valdes under förutsättning att det, kopplat till den personen, fanns ett signum till en akt i 
Riksarkivet. Om så var fallet beställdes akten fram och gicks igenom. Om inte valdes det näst-
följande namnet på listan. Listan är upprättad i alfabetisk ordning och finns i författarens ägo. 
Sammanlagt har jag på detta sätt fått fram 77 personer. 
58 Det finns omfattande forskning om själva räddningsaktionen utifrån en dansk synvinkel men 
jag har koncentrerat mig på det som finns om de svenska myndigheternas agerande, se Kirchhoff 
1997:1, s. 83, 109, 112, 114; Levine 1998, s. 229, 236–237, 241. 
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emot de danska judarna den 2 oktober 1943.59 Denna upprepades både i ett 
radiotal och vid en presskonferens, samt några dagar senare då särskilt de 
judiska barnen pekades ut som en grupp som Sverige var villigt att ta emot. 

Levine skriver även att Utrikesdepartementet var redo att ta emot de danska 
judarna redan i september 1943 och att Engzell lämnade tillåtelse till legationen 
i Köpenhamn att bevilja visum utan att på förhand kontrollera med honom. 
Detta innebar en ny praxis. En annan skillnad mot situationen i Norge året 
innan var att politiken offentliggjordes.60 Kirchhoff och Rünitz skriver att ”for 
alle emigranterne, altså også jøderne, gjalt det at de i Sverige blev behandlet som 
danske flygtninge, både af de svenske myndigheder og af 
Flygtningeadministrationen i Stockholm”.61 

Den 12 oktober 1943 skrev Gösta Engzell till legationsrådet N. E. Ekblad i 
Malmö angående de judiska flyktingarna från Danmark. Engzell ställde en rad 
frågor som alla visar ett intresse att försöka förstå och få kontroll över 
situationen. Bland annat frågade han hur det var möjligt ”att så många judar 
släppts över Sundet?” Han noterade också att flyktingströmmen avtagit och 
undrade om ”nya skaror” kunde väntas komma till Sverige?62 Syftade Engzell 
på en ”invasion” med sitt ordval ”nya skaror”? 

Troligtvis var det inte det Engzell avsåg, att döma av ytterligare brev med 
liknande förfrågningar. Samma datum skrev legationen i Köpenhamn till 
Hallenborg med önskemål om att erhålla uppdaterade namnlistor över de 
danska judiska flyktingar som den senaste tiden lyckats fly till Sverige med ett 
angivande av ”var för sig antalet judar och icke judar”. Syftet med frågan 
uppgavs vara att kunna gallra bort personer från beskickningens lista i Köpen-
hamn och på så sätt få kontroll över situationen och verka för dem som fortfa-
rande var kvar.63 För att lösa uppgiften skickade Hallenborg ett brev till 
Mosaiska församlingen i Stockholm och bad dem uppdatera förteckningen över 
de danska judarna, stryka dem som lyckats ta sig till Sverige och skicka tillbaka 
den uppdaterade listan till departementet.64 

Dagen efter skickade Engzell ett brev till Landsfogden i Malmö och bad 
denne lämna uppgifter om hur många flyktingar som kommit från Danmark 
och dela in dessa i ”hur många, som voro judar och hur många som voro icke-
                                                 
59 Se Michael Mogensen som påpekar att massflykten startade redan den 28 september och på 
kvällen den 2 oktober, då den svenska démarchen kom, hade redan 500–600 judar anlänt till 
Sverige, se densamme, ”October 1943 – The Rescue of the Danish Jews”, Denmark and the Holo-
caust, Mette Bastholm Jensen & Steven L. B. Jensen (red.), København 2003, s. 39. 
60 Levine 1998, s. 233–235. 
61 Hans Kirchhoff & Lone Rünitz, Utsendt til Tyskland. Dansk flygtningepolitik under besættelsen, 
Odense 2007, s. 428. 
62 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Engzell (UD) till Legationsrådet N. E. 
Ekblad (Malmö) ang. de judiska flyktingarna från Danmark, 12.10.1943, nr: 101 a. 
63 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Gröndal (Köpenhamn) till Herr 
Byråchefen M. Hallenborg (UD), 12.10.1943, inkom UD 13.10.1943, nr: 456. 
64 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, M. Hallenborg (UD) till Mosaiska 
Församlingen, Stockholm, med förteckning över i Danmark bosatta personer som upptagits som 
svenska medborgare, 13.10.1943, nr: 1380, 1 bilaga. 



 
 

197 

judar”. Syftet med indelningen uppgavs vara att beskickningen i Danmark 
behövde dessa uppgifter i sitt arbete att ”förhjälpa danska judar att lämna 
Danmark”.65 Rosengrens svar inkom till departementet den 17 oktober och där 
uppgavs ungefärliga siffror från 4–16 oktober, sammanlagt cirka 6 670 perso-
ner. Han hade däremot inte delat in dem i ”judar” och ”icke-judar” och uppgav 
följande som motivering: ”Det är för mig tyvärr icke möjligt att angiva antalet 
judar bland dessa flyktingar, men jag vill förmoda, att procenttalet kan beräknas 
till 90-95”.66 Rosengrens svar skickades vidare till beskickningen i Köpenhamn 
dagen därpå.67 

Den 14 oktober skrev beskickningen i Danmark en promemoria om de 
danska judiska flyktingarna där de konstaterade att tyska myndigheter i 
Danmark inte erkände dem som nyligen fått svenskt medborgarskap som 
svenskar och beskickningen därför hade beslutat att sluta med denna strategi 
och endast tillämpa den ”i verkligt motiverade fall”.68 

Den 15 december svarade byråchefen Carl Christian Schmidt på en förfrågan 
från socialminister Möller angående några enskilda flyktingärenden. Schmidt 
skrev att i ett fall gällde det två äkta makar där fruarna fått uppehållstillstånd 
medan männen nekats: ”Uppgiften är tyvärr riktig. Saken får betraktas som en 
olyckshändelse”.69 Schmidts svar gällde fem olika fall och i ett av dem så 
medgav alltså Schmidt att det var ett olycksfall. I de tre andra fallen hade 
beslutet i ett senare skede ändrats till fördel för den sökande medan utlännings-
byrån i det sista fallet inte var ”beredd frångå sin intagna position”. Trots att 
utlänningsbyrån i ett av fallen inte ändrade uppfattning så är det en markant 
skillnad i behandlingen av de övriga fyra fallen gentemot hur flyktingärenden 
hanterades tidigare. Att Schmidt medger ett misstag och kallar det för en 
”olyckshändelse” visar inte bara en ny inställning utan också att det normala 
hade varit att de skulle få uppehållstillstånd. 

I en odaterad promemoria märkt ”Schmidt” uppges att judiska flyktingar inte 
fick avvisas till Danmark. Icke-judiska danska flyktingar kunde däremot avvisas 
och här fick alltså isärhållandet en positiv konsekvens för de judiska 
flyktingarna.70 

                                                 
65 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Gösta Engzell (UD) till Landsfogden C. A. 
Rosengren (Malmö) and. de danska judarna, 15.10.1943, nr: 11. 
66 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Cato (?) Rosengren (landsfogden i 
Malmöhus län) till Utrikesrådet Gösta Engzell (UD), 16.10.1943, inkom UD 17.10.1943, Dnr: 
179/107. 
67 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Gösta Engzell (UD) till Envoyén von 
Dardel (Köpenhamn) ang. danska flyktingar, 18.10.1943, nr: 109, förtroligt. 
68 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Gröndal (Köpenhamn) till Hans Excellens 
Herr Ministern för Utrikes Ärendena ang. de från Danmark flyktande judarna, 14.10.1943, nr: 
1039, 1 bilaga (promemoria). 
69 RA, SD, Hemliga, F 2:11, Carl Chr. Schmidt (utlänningsbyrån) till Herr Statsrådet Möller, 
15.12.1943. 
70 RA, SUK, Hemliga, F 14:1, PM märkt Schmidt, odaterad. 
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Parallellt med Utrikesdepartementets och utlänningsbyråns arbete för att 
hjälpa och rädda de judiska flyktingarna från Danmark blossade en strid upp 
om chefen för det danska flyktingkontoret. Den danska flyktingadmini-
strationen i Sverige sköttes av danskarna själva. Som chef tillsattes juristen 
Stephan Hurwitz och redan från första början förekom klagomål om att han 
var jude. För att stävja dessa klagomål arbetade Hurwitz, enligt Michael 
Mogensen, målmedvetet med två strategier. Den ena innebar att av dem som 
anställdes vid flyktingkontoret var hälften judar och hälften icke-judar, trots att 
detta innebar en överrepresentation av icke-judar eftersom andelen icke-judar 
procentuellt sett var lägre bland flyktingarna. Den andra strategin innebar att 
Hurwitz, liksom för övrigt många andra danska judar i Sverige, undvek att tala i 
termer av judar och icke-judar.71 

Svenska Utrikesdepartementet kände väl till klagomålen mot Hurwitz och i 
slutet av november 1943 skickade ministern i Köpenhamn, Gustaf von Dardel, 
ett brev till Engzell där han skrev: 

Som Du vet, har det från många håll här i Danmark och bland de danske [sic!] 
flyktingarna i Sverige höjts röster för att en arier borde sättas i spetsen för den 
danska flyktingkommittén i Stockholm […] Överläggningarna härom ha biträtts 
av bla. Förre statsminister Buhl jämte andra framstående danskar.72 

Den 2 december 1943 skrev Gösta Engzell en promemoria angående klago-
målen ”över att det vore för mycket judar i ledningen av flyktingarbetet. Man 
förmenade, att judarna gåves företräde i olika hänseende”: 

Beträffande det judiska inslaget i ledningen framhöll jag att – ehuru detta närmast 
var ett danskt spörsmål – jag visste, att [danska] minister Kruse haft svårighet få 
någon lämplig icke-jude till chef och att professor Hurwitz med sitt goda namn 
och sin utmärkta personlighet ansetts mycket lämplig, att Kruse emellertid var 
fullt medveten om de invändningar, som kunde göras mot för många judar i 
ledningen och därför sökt få lämpliga icke-judar med samt att man måste betänka, 
att det stora flertalet flyktingar vore judar.73 

Engzell utvecklar inte vad han avser med att invändningar ”kunde göras mot 
för många judar i ledningen”. Även Socialstyrelsens generaldirektör hade 
invändningar mot Hurwitz men i hans skrivelse gjordes ingen koppling till att 
Hurwitz var jude.74  

                                                 
71 Michael Mogensen, ”Antisemitisme i det danske flygtningesamfund i Sverige 1943–45?”, 
Antisemitisme i Danmark?, Michael Mogensen (red.), København 2002, s. 102–103. 
72 Gustaf von Dardels brev till Gösta Engzell citeras i Mogensen 2002, s. 103. 
73 RA, SD, Hemliga, F 2:11, PM, Gösta Engzell (UD), 2.12.1943, överlämnas till Herr Statsrådet 
G. Möller, Socialdepartementet, till förtrolig kännedom. 
74 RA, SUK, Hemliga, F 14:1, Karl J. Höjer (Socialstyrelsen) till Danske Ministern Kammarherre 
J. C. N. Kruse, 11.5.1944, exp. 11.5.1944. Det första brevet om Hurwitz verkar skickas från Höjer 
till Möller i mars 1944 men inte heller där görs en sådan koppling. Istället kritiserar Höjer 
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I Köpenhamn drevs frågan längre och krav ställdes på att Hurwitz skulle 
avsättas. Danskarna argumenterade för att detta var nödvändigt ”’for at undgaa, 
at nye Ulykker rammer vore jødiske venner’” och hävdade att ”jødeaktionen” 
hade ”’accentueret en Forskel mellem jødiske Medborgare og Ikke-jøder’”. Man 
hoppades därför att Hurwitz skulle ha förståelse för dessa synpunkter och själv-
mant avgå. Det gjorde han dock inte. Istället svarade han att det troligen skulle 
skada Danmarks anseende i relation till Sverige och opinionen i omvärlden om 
”man skulde faa det Indtryk, at man i Danmark uafhängig af et tysk Pres, i 
hvert Fald til en vis Grad havde accepteret den nazistiske Raceideologi”. 
Mogensen skriver att nya försök om att ersätta Hurwitz övergavs strax 
därefter.75 

En av tjänstemännen vid det danska flyktingkontoret, Julius Margolinsky, 
gjorde 1945 en sammanställning över de flyktingar som kom till Sverige från 
Danmark i vilken han inkluderade både judiska och icke-judiska flyktingar. Med 

Diagram 5. Sammanställning av judiska flyktingar från Danmark 
fördelat på ålder och kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Se tabell 21 i tabellbilagan. (Återgiven efter RA, Judiska församlingens arkiv 
(JFA), Flyktingsektionen, E 5:1, Margolinsky, 1945 (otryckt), s. 3.) 

                                                                                                                   
Hurwitz ”juridiska syn” på vissa frågor. Se RA, SUK, Hemliga, F 14:1, Karl J Höjer (Social-
styrelsen) till Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet Gustav Möller, 23.3.1944. 
75 Det är lite oklart vem som påstår detta saker i Mogensens artikel, men min tolkning är att det är 
danska ministrar i Köpenhamn. Citerat efter Mogensen 2002, s. 104–105. Försöken att ersätta 
Hurwitz var kända även utanför myndighetskretsar, se Ebbe Munck, Sibyllegatan 13. Minnen från de 
kritiska åren 1939–45, Stockholm 1967, s. 140. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-
9

10
-1

9

20
-2

9

30
-3

9

40
-4

9

50
-5

9

60
-6

4

65
-

Män (%) Kvinnor (%)



 200 

utgångspunkt i hans statistik ges i diagram 5 en sammanställning över andelen 
judiska flyktingar fördelat på ålder och kön. Margolinskys undersökning baseras 
på de kartotekskort som det danska flyktingkontoret hade för varje flykting och 
antalet som kategoriserats som judar i hans undersökning är 7 906 personer. 
Andelen män och kvinnor jämnt fördelad, 49,4 procent är män och 50,6 pro-
cent är kvinnor.76 Diagrammet visar också att det var en relativt jämn spridning 
mellan åldrarna, men att flerparten flyktingar befann sig i åldrarna 20–39 år. 
Margolinsky undersökte även nationalitet och visade att 73,6 procent danska 
medborgare, 24,0 procent statslösa, 0,9 procent svenska medborgare medan 1,5 
procent hade annat medborgarskap.77 

Min stickprovsundersökning visar att precis som med norrmännen märktes 
de danska judarnas akter med (m) och kartotekskort med ”MT” för mosaiska 
trosbekännare.78 Även om danskarna var många verkar de svenska 
myndigheterna något bättre förberedda eftersom rutinerna var standardiserade. 
Det fanns exempelvis förtryckta blanketter där uppgifter om de nyanlända 
flyktingarna skrevs in. Jag har funnit två olika typer och i den ena, som kallas 
”uppgift”, frågas efter ”religion” medan den andra blanketten, kallad ”PM”, har 
 
  

 

                                                 
76 RA, JFA, Flyktingsektionen, E 5:1, Margolinsky, Julius, ”Statistiske undersögelser over 
fordelningen paa alder og kön m.m. blandt flygtninge fra Danmark til Sverige”, Stockholm 1945, 
otryckt, s. 3. I mitt stickprov utgör männen 54,5 procent, medan 45,5 procent är kvinnor, se RA, 
SUK, Kanslibyrån, centraldossiéer i serierna F 1 ABA, F 1 AC och F 1 B. 
77 RA, JFA, Flyktingsektionen, E 5:1, Margolinsky 1945, s. 19. I mitt urval var 72,7 procent 
danska medborgare, 20,8 procent statslösa och för 6,5 procent saknas uppgift om nationalitet, se 
RA, SUK, Kanslibyrån, centraldossiéer i serierna F 1 ABA, F 1 AC och F 1 B. 
78 För (m) se exempelvis RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 ABA:49 (Gerson Aisen) och F 1 ABA:1029 
(Esther Grosman). För ”MT” och ibland ”DMT” för Dansk mosaisk trosbekännare, se exem-
pelvis RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 ABA:872 (David Nathan Fischer) och F 1 ABA:872 (Doba 
Friedberg). 

Bild 7: Den danska medborgaren Esther 
Grosman (född 1883) kom i fiskebåt till 
Höganäs den 6 oktober 1943. Grosman 
kategoriserades som (m) i utlänningsbyråns 
registerkort. Källa: Riksarkivet. 
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en förtryckt fråga som lyder ”jude”. 79 Den första typen av blankett är den 
vanligast förekommande i min undersökning. Frågan ”Vad var orsaken till 
flykten?” besvaras standardiserat som ”judeförföljelse/-erna” och ofta enbart 
”JF” på registerkorten. Men även mer ”rasbetonade” svar förekom exempelvis 
då en person svarat ”statskyrkan, lutheran” på frågan om religion, och orsaken 
till flykten ändå uppgavs vara ”judeförföljelserna, halvjude”.80 I de fall där den 
flyende var gift med en jude kunde det stå ”Jude:Arier” med tillägget ”Hans 
hustru och barn vore av judisk börd”.81 En annan intressant sak är att alla som 
jag studerat har haft en egen akt, och detta oavsett kön. En tidigare praxis 
verkar ha varit att lägga upp en akt för äkta makar, och att denna lades i 
mannens namn. Med de danska flyktingarna tycks det ha skett en förändring av 
denna praxis. 

I likhet med de judiska flyktingarna från Norge diskriminerades inte de 
judiska flyktingarna från Danmark när det gällde möjligheterna att beviljas 
uppehållsvisering. Schmidts svar visar att normen var att tillstånd skulle beviljas 
och att avslag var undantaget från denna regel. Men precis som tidigare 
fortsatte märkningen och särskiljningen av de judiska flyktingarna med (m). 
Myndigheterna var dock betydligt bättre förberedda hösten 1943 än hösten 

                                                 
79 Den förtryckta blanketten kallad ”uppgift” finns exempelvis i RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 
ABA:996 (Mose Max Joseph Goldschmidt) medan ett exempel på ett ”PM” finns i RA, SUK, 
kanslibyrån, F 1 AC:12952 (Friedel/Frida Levy). 
80 För exempel på ”judeförföljelse/-erna”, se RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 ABA:207 (Max 
Arnheim). För exemplet ”halvjude”, se RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 ABA:1151 (Finn Hannover). 
För exempel på ”JF” på registerkorten, se RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 ABA:872 (David Nathan 
Fischer). 
81 RA, SUK, Kanslibyrån, F 1 ABA:12 (Rikard Aarlander). 

Bild 8: Den 16-åriga danske medborgaren Finn 
Hannover ankom som flykting till Skanör den 12 

oktober 1943. Hannover var lutheran och tillhörde den 
danska statskyrkan och sade själv att han flydde på 

grund av ”de politiska förhållandena i Danmark”. Av 
svenska utlänningsmyndigheter kategoriserades han trots 

detta som ”halvjude”. Källa: Riksarkivet. 



 202 

1942, att döma av de förtryckta blanketterna.82 Liksom i fallet med de norska 
judiska flyktingarna innehöll blanketterna ett ”rasbetonat” språkbruk. 

Tjänstemännens skrivelser vittnar om ett aktivt engagemang att rädda de 
judiska flyktingarna från Danmark. Engzell ställde förvisso frågor där judiska 
flyktingarna särskildes från icke-judiska flyktingar, men syftet tycks ha varit att 
ge hjälp åt dem som fanns kvar i Danmark. Detta har inte uppmärksammats i 
tidigare forskning. Inte heller har diskussionen om chefen för det danska 
flyktingkontoret, Stephan Hurwitz, uppmärksammats i svensk forskning. I 
korrespondensen använde von Dardel uttrycket ”arier” utan att distansera sig 
från begreppet medan Engzell talade om ”det judiska inslaget i ledningen” och 
att invändningar ”kunde göras mot för många judar i ledningen”. Varken von 
Dardel eller Engzell uttrycker några betänkligheter mot diskussionen som upp-
visar ett flertal antisemitiska föreställningar. Att det är så klagomålen borde 
förstås visar det faktum att diskussionen klingade av sedan Hurwitz själv påpe-
kade att hans eventuella avgång kunde ge omvärlden intrycket att danskarna i 
viss utsträckning ”accepterat den nazistiske Raceideologi”. 

Stickprovsundersökningen av akterna och diskussionen om Hurwitz 
lämplighet uppvisar bägge ett ”ras”-betonat språkbruk som tyder på ett anti-
semitiskt bakgrundsbrus. Undersökningen visar också att Rünitz och Kirchhoff 
hade fel; alla flyktingar behandlades inte som ”danske flygtninge”. Svenska 
myndigheter gjorde skillnad på judar och icke-judar genom att fortsätta med 
den sin praxis att märka judar med (m). Skillnaden mot tidigare var att detta inte 
ledde till diskriminering när det gällde möjligheterna att beviljas tillstånd. 

Judiska flyktingar ifrån Finland 
I den sista delundersökningen studeras hur myndigheterna hanterade för-
frågningar om överförande av ett antal judiska flyktingar i Finland till Sverige. 
Undersökningen bygger till stor del på tidigare forskning men också på material 
i Utrikesdepartementets arkiv. I tidigare forskning har de judiska flyktingarnas i 
Finland öde behandlats i begränsad omfattning. Frågan om överflyttningen till 
Sverige av utländska judar har i svensk forskning bara berörts kortfattat av 
Hansson och Levine.83 

                                                 
82 Denna tolkning får också stöd av Levines forskning som visar att Engzell var väl förberedd på 
vad som kunde komma att hända i Danmark, se densamme 1998, s. 232–233. 
83 Hansson 2004, s. 140–142. Levine nämner de judiska flyktingarna i Finland mycket kortfattat 
men diskuterar inte hur behandlingen av dessa stämmer överens med exempelvis broder-
folkshypotesen, se densamme 1998, s. 202, 204. Frågan tycks inte heller ha kommit upp i riks-
dagsdebatterna, se Byström 2006, passim. För utländsk forskning se Hannu Rautkallio, Finland 
and the Holocaust. The Rescue of Finland’s Jews, New York 1987; William B. Cohen & Jörgen 
Svensson, ”Finland and the Holocaust”, Holocaust and Genocide Studies, 1995:1; Svante Lundgren, 
”En finlandssvensk ’rättfärdig bland folken’. Atos Wirtanens kamp för de judiska flyktingarna i 
Finland”, Historisk Tidskrift för Finland, 2003:1. 



 
 

203 

Innan jag redogör för diskussionen om överflyttningen krävs en kort 
bakgrund om situationen i Finland. Finland var förvisso inte ockuperat men ett 
hot fanns likväl där mot denna grupp eftersom landet stred på samma sida som 
Tyskland under det så kallade fortsättningskriget (juni 1941 till september 
1944). Finland hoppades att med tysk hjälp kunna återta det som gått förlorat i 
vinterkriget (november 1939 till mars 1940) men samarbetet innebar också att 
landet hamnade i ett beroendeförhållande till Tyskland. Förutom det militära 
samarbetet fanns det ett samarbete mellan den finska statspolisen (Valpo) och 
den tyska hemliga polisen (Gestapo).84 

Heinrich Himmler, den högste ansvarige för ”judepolitiken” i Nazityskland, 
besökte Finland i juli 1942 och i oktober samma år arresterade Valpo utländska 
judar i syfte att deportera dem till det av Tyskland ockuperade Tallinn. Det är 
oklart om arresteringarna var en följd av en begäran från Himmler eller om den 
finska säkerhetspolisen agerade på egen hand, men forskare menar att det är 
troligt att det fanns en begäran ifrån Himmler.85 Valpo borde enligt alla rutiner 
ha informerat inrikesministeriet om de planerade deportationerna men så 
skedde inte. Saken kom dock fram ändå eftersom en av de arresterade lyckades 
skicka ett vykort till ledaren för Judiska församlingen i Helsingfors, Abraham 
Stiller, den 28 oktober 1942. Två dagar senare anlände kortet till Stiller som 
larmade ett flertal ledamöter i den finska riksdagen. Till en början var rege-
ringen fast besluten om att fullfölja deportationerna men saken slutade, efter 
flera dagars diskussioner, med att antalet som skulle deporteras minskades från 
ett tjugotal till åtta personer. Dessa åtta utländska judar deporterades med SS 
Hohenhörn till Tallinn den 6 november.86 

När deportationsplanerna blev kända den 17 november bestämde sig några 
ledamöter i riksdagen för att kontakta den svenske utrikesministern i ett försök 
att få Sverige att ta emot hela gruppen utländska judar som befann sig i 
farozonen, sammanlagt 150 personer. Frågan verkar mycket riktigt ha ställts till 
Utrikesdepartementet den 17 november vilket framgår av ett brev som skickats 
ifrån den svenske konsuln på Åland, Lind till Ragnar Kumlin på departementet. 
Han skriver också att bakgrunden var 

                                                 
84 Cohen & Svensson 1995:1, s. 72. 
85 Ibid. s. 74–75. 
86 Ibid. s. 76–77. Bland forskare råder oenighet om hur många judar som deporterades, men 
siffran 8 personer verkar vara ett minimiantal. Dock förekommer även högre uppskattningar. I 
Cohen & Svensson 1995:1, appendix s. 84–85 beräknas antalet deporterade till 35 personer. 
Heikki Ylikangas har på uppdrag av den finska statsrådsberedningen gjort en översikt över 
forskning som rör flyktingars och fångars behandling och utvisning från Finland under andra 
världskriget och han kommer fram till en uppskattning om sammanlagt 170 personer, där 74 
personer utgörs av utlämnade fångar och resterade 96 personer utgörs av den grupp judar som 
beräknas ha dött i krigsfångeläger i Finland, se den svenska sammanfattningen i utredningen 
http://www.helsinki.fi/~hylikang/varjopuo.htm, (senast besökt 2008-08-05) s. 61–62. Jämför 
Hannu Rautkallio som beräknar antalet till ”about sixteen”, Rautkallio 1987, s. 208. 
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att en tysk framställning tidigare under hösten skulle ha gjorts till hr Witting i syfte 
att i Finland uppnå eller åtminstone lägga grunden till en judelagstiftning i 
överensstämmelse med de i Tyskland gällande principerna. Samtidigt borde, för 
att redan från början i handling betyga överensstämmelsen i syften, i Finland 
levande judar, som icke vore finska medborgare, utvisas ur republiken och 
utlämnas till Tyskland.87  

Lind skriver vidare att Witting övergett tanken på lagstiftningsåtgärder eftersom 
”icke ens den nuvarande marionettriksdagen kunde tänkas svälja en 
judelagstiftning efter moderna tyska mönster” och istället bestämt sig för att 
”tillgripa administrativa förfaranden och […] underhandlingar med 
inrikesminstern Horelli”. Dock uppger Lind att det enligt hans ”meddelare” 
inte blev fråga om någon utvisning alls, vilket alltså inte stämmer.88 

William Cohen och Jörgen Svensson skriver att den svenska regeringen 
avslog begäran men med löfte om att visum skulle beviljas om ett nödläge 
uppstod.89 De är kritiska till Hannu Rautkallios förklaring att den finska rege-
ringen skyddade judar och påpekar att det inte var den finska regeringen utan 
snarare utrikespolitiska händelser – att krigslyckan vände – och Finlands geo-
grafiska läge som skyddade de finska judarna.90 

Frågan kom upp igen ett år senare, i november 1943, då den finske riksdags-
mannen och ordföranden i Kommittén för de judiska flyktingarna i Finland, 
Atos Wirtanen, skrev till envoyén Hans Beck-Friis vid svenska beskickningen i 
Helsingfors. I brevet omnämns gruppen som ”judiska socialdemokrater från 
Österrike och Ungern” och ”judar, som äro polska medborgare”. Wirtanen 
skriver att han fått löfte om inresa från socialminister Gustav Möller redan i 
augusti och att Möller sagt att läget blivit ”gynnsammare” efter ”händelserna i 
Danmark”.91 

I slutet av november samma år skrev Beck-Friis till legationsrådet Hellstedt 
på Utrikesdepartementet att Wirtanens förfrågan gäller ”sammanlagt 26 f.d. 
österrikiska, polska och ungerska medborgare” och att ”finskt utresetillstånd 
kommer att beviljas så snart löfte om svensk visering föreligger”.92 Hellstedt 
svarade den 4 december med att fråga dels hur länge flyktingarna befunnit sig i 

                                                 
87 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1066 (Finland), Lind (Mariehamn) till Herr t.f. 
Avdelningschefen R. Kumlin (UD), 28.11.1942, inkom UD 30.11.1942, nr: 889, avskrift. 
88 Ibid. 
89 Cohen & Svensson 1995:1, s. 79. 
90 Ibid., s. 83–84. 
91 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, Atos Wirtanen till Kungl. Svenska Beskickningen i 
Helsingfors, Minister Friherre Beck-Friis, 12.11.1943, avskrift. Detta nämns också i Lundgren 
2003:1, s. 312–313. 
92 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, H. Beck-Friis (Helsingfors) till Legationsrådet 
Hellstedt (UD), 27.11.1943, förtroligt, inkom UD 1.12.1943, nr: 741. 
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Finland, dels med att ifrågasätta om de verkligen behövde komma till Sverige 
eftersom möjligheterna för dem att försörja sig i Finland verkade goda.93 

Den 8 december skickade Beck-Friis ett brev till Hellstedt i vilket han 
bifogade ett brev som Wirtanen skickat till honom två dagar tidigare. I 
Wirtanens brev framgick att de judiska flyktingarna i Finland behandlades 
annorlunda än andra utlänningar sedan krigsutbrottet i juni 1941. I mars 1942 
inkallades de till ”s.k. arbetstjänst” och placerades i ”koncentrationsläger” där 
de hotades med deportation till Tyskland om de inte arbetade tillräckligt hårt. 
Flyktingarna mådde efter omständigheterna dåligt och Wirtanen hävdade därför 
att deras enda hopp vore en överflyttning till Sverige.94 Med tanke på innehållet 
i Wirtanens skrift bad Beck-Friis att Hellstedt skulle behandla den konfiden-
tiellt. Beck-Friis informerade också om att han hade talat med minister 
Ehrnrooth som å ena sidan bekräftade att flyktingarna var psykiskt deprimerade 
men å den andra påpekade att han gett order om att de skulle få större rörelse-
frihet. Beck-Friis redogjorde även för andra källor som sade att denna order 
saboterats av statspolisen (Valpo). Han summerade: 

Ehrnrooths (något generade) framställning till mig är ju strängt taget det bästa 
beviset på att flyktingarnas belägenhet inte är sådan den borde vara enligt svenska 
begrepp, men att han själv är ganska maktlös mot statspolisen. Att ingripa i 
finnarnas inre angelägenheter och söka få fram en bättre ordning är väl av olika 
skäl ogörligt. Sist och slutligen blir det därför närmast en rent humanitär fråga, 
huruvida vi skola uppgiva vår principinställning, nämligen att Finland, trots den 
belastning kriget medför på många sätt, själv bör kunna sköta sina flyktingar 
ordentligt, samt övertaga dessa.95 

Den 9 december blandade sig den biträdande avdelningschefen, Ragnar 
Kumlin, in i diskussionen i ett brev till Beck-Friis som delgavs Hellstedt och 
Engzell. Kumlin återgav i brevet en diskussion med det finska legationsrådet 
Wartiovaara, där han frågat denne ”om en överflyttning till Sverige helt eller 
delvis av de ifrågavarande flyktingarna i nuvarande läge vore opportun ur finsk 
synpunkt”? Han föreslog också Wartiovaara att bjuda in Röda Korset till en 
inspektion i flyktinglägret för att ”bryta udden av denna [negativa] kampanj” 
och visa att förhållandena i lägret var klanderfria.96 

                                                 
93 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, Hellstedt (UD) till Herr Envoyén Friherre H. Beck-
Friis (Helsingfors), ang. överflyttning till Sverige av i Finland bosatta polska judiska flyktingar, 
4.12.1943, nr: 936. 
94 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, Atos Wirtanen till Kungliga Svenska beskickningen i 
Helsingfors, Minister Friherre Beck-Friis, 6.12.1943, avskrift, bilaga till brev från Hans Beck-Friis 
till Hellstedt (UD), 8.12.1943. 
95 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, Hans Beck-Friis till Legationsrådet Hellstedt (UD), 
8.12.1943, Strängt förtroligt, 1 bilaga, Exc. vidt. [utrikesministern vidtalad], 10/12 P.M. a.a. 
96 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, Kumlin (UD) till Envoyén Friherre Beck-Friis 
(Helsingfors), ang. de judiska flyktingarna i Finland, 9.12.1943, Nr: 2554, Hrr. Engzell och 
Hellstedt fått var sin avskrift. 
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Den 10 december skrev Svante Hellstedt en promemoria angående 
överflyttningen av de judiska flyktingarna ifrån Finland som han föredrog för 
utrikesministern.97 Den baserades på breven från Beck-Friis, Kumlin och 
Wirtanen. Där framgick att flyktingarna hade försökt ta sig till Sverige redan 
1938 men vägrats, och istället rest till Finland. De hade vid ett flertal tillfällen 
försökt få inresevisering till Sverige och den 2 juli 1943 anhöll Arbetarrörelsens 
flyktinghjälp om visering för dem med anledning av de ”rådande 
förhållanden[a]” och den osäkra tillvaron. Ansökan tillstyrktes av 
Socialstyrelsen den 13 juli 1943 men avslogs av Utrikesdepartementet. Hellstedt 
skrev att Socialstyrelsen ”beaktat endast försörjningsfrågan och den humanitära 
sidan av saken”. Han meddelade vidare att det sammanlagda antalet judiska 
flyktingar i Finland i tidigare korrespondens uppgivits vara 120 personer. 

Efter ytterligare korrespondens angående enskilda flyktingar skrev Hellstedt 
en ny promemoria den 14 januari 1944. I denna redogjorde han för den finske 
inrikesministern Ehrnrooths begäran om en överflyttning av de statslösa judiska 
flyktingarna i Finland till Sverige, som dock inte skulle uppfattas som en 
officiell sådan. Hellstedt återgav också sitt svar – nämligen att det vore att 
föredra om Finland behöll denna grupp och att gruppens psykiska väl-
befinnande säkerligen skulle förbättras om finska myndigheter tog bättre hand 
om dem genom att ordna sysselsättning och bostäder till dem. Ehrnrooth hade 
svarat att flyktingarna hade ”bitit sig fast vid tanken att komma till Sverige” och 
att överflyttningen ”nog icke skulle ha den skadliga följd för Finlands anseende, 
som från svensk sida påståtts”.98 

Frågan kom upp på den svenska regeringens bord och Hansson citerar Gösta 
Bagges anteckningar: 

Günther hade den uppfattningen att det vore olämpligt ur svensk synpunkt att ta 
över för många av dessa judar då det kunde tydas som Sverige vore villigt att vara 
någon sorts allmän evakueringsplats för judarna […] Finland hade numera 
emellertid endast begärt inrikestillstånd [sic!] för 14 judar och det ansåg han inte så 
farligt. P.A. [Hansson] menade att risken bara blev en början till en ytterligare 
fortsättning. Men om det bara var fråga om ett vanligt mottagande av några 
flyktingar som kunde försörja sig hade han ej något emot det. Jag framhöll 
nödvändigheten av en restriktiv politik så att vi inte blev översvämmade av judar 
här i landet. Beslut 14 finska judar.99 

Hansson påpekar att det är anmärkningsvärt att frågan om de judiska flyk-
tingarnas i Finland öde diskuteras två gånger, med tanke på att flyktingfrågor 
var ett sällsynt ämne i regeringsdiskussionerna och i riksdagsdebatterna.100 
Gösta Bagges reaktion kan i detta fall jämföras med hans betydligt positivare 

                                                 
97 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, P.M., Hdt [Hellstedt], 10.12.1942, anmäld för Exc. 
[utrikesministern], a.a. Hdt. 
98 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, P.M. Svante Hellstedt, 14.1.1944, 1 bilaga. 
99 Bagge citeras i Hansson, se Hansson 2004, s. 141–142. 
100 Hansson 2004, s. 141. Se även Byström 2006, s. 244–245. 
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inställning till Adler-Rudel planen. Levine påpekar att det kan tyckas 
motsägelsefullt att Bagge var positiv till Adler-Rudel planen som i princip 
kunde innebära ett mottagande av flera tusen judiska flyktingar, men menar att 
entusiasmen berodde på den good will Sverige skulle få och på det faktum att 
regeringen inte trodde att planen skulle realiseras.101  

Efter ytterligare korrespondens och påtryckningar, bland annat från Gunnar 
Josephson på Mosaiska församlingen i Stockholm, gav Hellstedt i april beskick-
ningen i Helsingfors rätt att lämna inresevisering med restriktionen att det dels 
enbart gällde för dem som upptagits i en förteckning som Judiska församlingen 
i Helsingfors lämnat, dels gällde under förutsättning att ”så snart förhållandena 
medgiva återvända till mitt hemland eller vidareemigrera till annat land”.102 
Svante Lundgren skriver att ”de judiska flyktingarna gavs rätt att lämna Hanho 
och Lampis, och sommaren 1944 kunde de allra flesta av dem ta sig över till 
Sverige”.103 

Genomgången av behandlingen av de judiska flyktingarna från Finland visar 
ett annat mönster än tidigare. Förvisso konstaterar Beck-Friis att ”flyktingarnas 
belägenhet inte är sådan den borde enligt svenska begrepp” och förvisso fick de 
till slut inresevisum till Sverige. Men det var efter motvilja hos tjänstemännen i 
de svenska myndigheterna och i den svenska regeringen som för ovanlighets 
skull blandade sig i flyktingpolitiken. Vid det tillfället gällde det inte längre 150 
personer utan bara 14, men tillståndet gavs under förutsättning att de skulle 
återvända eller resa vidare. Troligen var det inte antalet utan det faktum att de 
var statslösa som fick bägaren att rinna över och Bagge att tala om ”över-
svämning av judar”. 

Delsammanfattning: De judiska flyktingarna och  
den nordiska tanken 
I denna del har svenska myndigheters behandling av de judiska flyktingarna 
från Norge, Danmark och Finland undersökts. Dessa tre grupper är intressanta 
både för att de på en praktisk nivå visar hur utlänningsbyrån och Utrikes-
departementet behandlade judiska flyktingar i praktiken, men också tidsmässigt 
då de representerar olika tidpunkter under andra världskrigets och Förintelsens 
historia. 

När det gäller de judiska flyktingarna från Norge och Danmark kan jag 
bekräfta att det finns stöd för tolkningen av dessa inte diskriminerades när det 
                                                 
101 Levine 1998, s. 204–205. 
102 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1339, Hellstedt (UD) till Beskickningen i Helsingfors, 
viseringsbemyndigande beträffande vissa judiska flyktingar i Finland, 15.4.1944, nr: 185:a, 
överlämnat av KUD [Kungl. Utrikesdepartementet] till SS [Socialstyrelsen] för kännedom, afskr. 
Lämnad Dir. G. Josehson 15/4 Hdt [Hellstedt]. 
103 Lundgren 2003:1, s. 313. 
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gällde möjligheterna att beviljas uppehållsvisering från och med november 
1942. Efter denna tidpunkt har jag inte funnit något som tyder på att de skulle 
ha behandlats annorlunda än övriga flyktingar ifrån Norge och Danmark när 
det gällde möjligheterna att beviljas visering. Denna slutsats bekräftas av Tange-
stuens översikt över antalet judiska flyktingar från Norge och av Schmidts svar 
till socialminister Möller i december 1943 att de avslagna uppehållstillstånden 
skulle betraktas som ”en olyckshändelse”. Med andra ord hade normen vid det 
här laget skiftat och avslag och restriktivitet hörde därför till undantagen. Huru-
vida omsvägningen också ska tolkas som en attitydförändring diskuteras i 
kapitel 9. 

Som tidigare nämnts menar Levine att en viktig del i förklaringen till om-
svängningen i den svenska flyktingpolitiken hade att göra med att de norska 
och danska judarna sågs som en del av broderfolket, medan Byström nyanserat 
denna slutsats med begreppet ”den nordiska tanken” som innebar att judarna 
inte tilläts vara fullvärdiga medlemmar i den nordiska familjen. Detta yttrade 
sig, enligt Byström, i den offentliga debatten i Sverige genom att judar 
omnämndes på ett särskilt sätt, och genom att det svenska ansvaret för 
exempelvis de danska judarna alltid behövde poängteras. Resultaten i min 
undersökning pekar i samma riktning. Både de norska och de danska judarnas 
registerkort märktes med (m) och särskildes därmed från icke-judiska flyktingar. 
I utlänningsbyråns praxis stod (m) under 1930-talet för mosaisk trosbekännare 
och att döma av de danska registerkortens förkortning, ”MT”, kunde man 
förmoda att det var religionen, Mosaisk Trossamfund, som avsågs. Att det dock 
skulle kunna avse ”ras” blir tydligt då detta sätts i en större kontext, exempelvis 
tillsammans med svaren på ”orsaken till flykten” där de polismän och 
landsfiskaler som fyllde i rapporterna inte bara skrev ”judeförföljelser” utan 
också ”medborgare av judisk ras/börd”. Ett annat exempel var då en person 
uppgett ”protestant” som religionstillhörighet, fick orsaken till flykten 
beskriven som ”judeförföljelserna (minst halvjude)”. Ett liknande ”rasbetonat” 
språkbruk användes av departementets tjänstemän utan att de distanserade sig 
från den nazistiska terminologin genom att använda citationstecken, exempelvis 
när de skrev ”icke-arier” eller ”hel- och kvartsjudar”. Detta kan slutligen också 
kopplas till Engzells förståelse av kritiken mot chefen för danska flykting-
kontoret, Stephan Hurwitz. 

Då legationen ställde frågan om hur många judiska flyktingar som kommit till 
Sverige var syftet att få veta hur många som kunde tänkas vara kvar och som 
därför kunde behöva svensk hjälp. Men vad syftet var med särskiljningen med 
(m) och uppdelningen i judar och icke-judar i Sverige har jag inte fått klarhet i. 
Det är naturligtvis möjligt att den fyllde någon administrativ funktion som jag 
inte upptäckt i det bevarade källmaterialet. Men sett till det större samman-
hanget och de övriga exemplen på hur tjänstemännen uttryckte sig om judiska 
flyktingar menar jag att den förklaringen inte är särskilt trolig. Istället tolkar jag 
detta språkbruk som ett uttryck för det antisemitiska bakgrundsbruset. Det 
paradoxala är givetvis att antisemitismen inte slog igenom i behandlingen av 
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gruppen judar. Därför är det också möjligt att exempelvis Gösta Engzell kunde 
uppfattas som en räddare och få det varma tack som jag inledningsvis citerade, 
samtidigt som han också kunde uttrycka antisemitiska föreställningar i korre-
spondens och promemorior. 

När det gällde räddningen av de danska judarna var det ursprungliga syftet 
givetvis inte att vinna goodwill, men det var samtidigt inte oviktigt vad om-
världen tyckte. Den 5 oktober 1943 skickade Vilgot Hammarling på svenska 
legationen i London ett brev till Sven Grafström på Utrikesdepartementet där 
han skrev att ”det svenska anbudet att mottaga de danska judarna fick här en 
mycket vidsträckt publicitet” och citerar Manchester Guardian som i sin ledare 
kopplade erbjudandet att ta emot de danska judarna till den tidigare svenska 
indignationen över deportationerna av de norska judarna och menade att den 
svenska regeringen nu gått ett steg längre och genom sitt erbjudande ”nedlagt 
formlig protest”. The Guardian fortsatte: ”Detta steg, vilket återgiver den sanna 
svenska andan, kommer att ha hela det svenska folkets stöd. Hitler såväl som 
varje annan tysk som får lov att veta om saken, måste veta vad det betyder då 
ett litet neutralt land inom nära räckhåll för Tyskland protesterar mot Hitlers 
hämndlystna brutalitet och erbjuder offren asyl”.104 

När det gäller de judiska flyktingarna från Finland blir bilden delvis en annan. 
Förvisso måste hänsyn tas till att dessa flyktingar inte befann sig i samma 
utsatta position som judarna i Norge och Danmark eftersom Finland inte var 
ockuperat. Men landet samarbetade med nazisterna och under 1942 utvisades 
åtminstone åtta judar, vilket innebar att så länge samarbetet med nazisterna 
bibehölls fanns det en risk för att ytterligare krav på utlämningar skulle resas. 
Med detta i åtanke och mot bakgrund av vad jag visat ovan blir det uppenbart 
att tidigare forsknings beskrivning av hur det svenska agerandet hade vänt 
skaver betänkligt mot beskrivningen av de judiska flyktingarna i Finlands öde. 
Denna grupp flyktingar var statslösa och inte en del av något broderfolk och 
omfattades inte av någon nordisk tanke. Det fanns ingen beredvillighet att 
hjälpa de judiska flyktingarna från Finland från Utrikesdepartementets sida. 
Snarast vittnar den minnesbild som Bagge målar upp om antisemitiska ton-
gångar under 1930-talet. 

Sverige hade under hösten 1943 tagit emot över 7 000 danska judiska flyk-
tingar och totalt befann sig över 50 000 utlänningar i landet i april 1944.105 Ändå 
vållade ett mottagande av 14 statslösa judar ifrån Finland ett sådant huvudbry 
för den svenska regeringen att Günther såg en risk i att Sverige skulle bli 
”någon sorts allmän evakueringsplats för judarna” och fick Bagge att uttrycka 
                                                 
104 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056-1057, Vilgot Hammarling (London) till Herr t.f. 
Byråchefen S. Grafström (UD), 5.10.1943, inkom UD 19.10.1943, nr: 668. Levine gör också detta 
påpekande, se Levine 1998, s. 242. 
105 Denna siffra är hämtad ur artikeln ”Utlänningar i Sverige omkring den 1 april 1944”, Sociala 
Meddelanden 1944:5, s. 424. Det hade varit bättre att jämföra med en siffra över antalet flyktingar, 
men sådana siffror presenterades inte i Sociala Meddelanden under perioden oktober 1943 till 
december 1944. Jämför kapitel 8. 
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antisemitiskt färgade farhågor om att Sverige ”översvämmade[s] av judar”. Sett 
till detta tycks det som att mina tidigare tolkningar om att omsvängningen 
skedde mer som en långsam process som blev total under hösten 1943 måste 
modifieras. Den ambivalens som tjänstemännen uppvisade, och som diskute-
rades i föregående kapitel, accentueras dessutom här. 
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KAPITEL 8.  
Den offentliga bilden av flyktingpolitiken 

Syftet med det här kapitlet är att undersöka den offentliga bild som utlännings-
byrån gav av flyktingpolitiken som den kom till uttryck i tidskriften Sociala 
Meddelanden. Tidskriften gavs ut en gång i månaden av Socialstyrelsen och där 
publicerades bland annat statistik över de olika områden som styrelsen 
ansvarade för.1 Det som studeras är statistiken över antalet utlänningar och 
flyktingar. Efter inrättandet av Statens utlänningskommission i juli 1944 fort-
satte Socialstyrelsen att publicera statistik över utlänningar i Sociala Meddelanden, 
och jag har därför utsträckt undersökningen till åren 1937–1947. 

Jag har i kapitel 4 diskuterat att tidigare forskning visat att från folkräkningen 
1920 kategoriserades judar i ”ras”-termer i svensk offentlig statistik, men att det 
gjordes utifrån uppgift om trosbekännelse.2 Jag har också berört att tidigare 
forskning visat att normen för den svenska invandringspolitiska debatten 1900-
1945 var en oro för nationens välmåga och att detta ledde till en kategorisering 
av utlänningar i ”önskvärda” och ”icke önskvärda folkelement”. Dessutom har 
forskning visat att ”ras”-argument inte längre sågs som legitima efter krigsslutet 
1945 och därför utelämnades i debatten.3 

Utifrån detta blir det viktigt att undersöka följande frågor: Hur kate-
goriserades de judiska flyktingarna i Sociala Meddelanden? Vilken bild av flykting-
politiken presenterades i tidskriften? Skilde sig den offentliga beskrivningen av 
flyktingpolitiken och ”flyktingproblemet” från den interna? 

Statistik över utlänningar och flyktingar i Sociala Meddelanden 
Under åren 1937–1938 visades ingen statistik över antalet utlänningar och 
flyktingar i form av siffertablåer i Sociala Meddelanden.4 Det första tillfället som 
det förekom var i februari 1939 i artikeln ”Utlänningarna i Sverige” där de 
                                                 
1 Jag har inte funnit någon beskrivning eller instruktion för tidskriften, men den gavs ut till och 
med 1968 då den ersattes av Socialnytt, se Engström et. al. 1970, s. 123. 
2 Rogers & Nelson 2003:1, s. 71–72. 
3 Mörkenstam 2006:3, s. 286, 305, 313. 
4 Det fanns dock en artikel som handlade om flyktingpolitiken, nämligen det tidigare nämnda 
remissvaret till Socialdepartementet. I denna presenterades däremot ingen statistik av den typ 
som senare blev vanlig, se ”Flyktingarna i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1938:11.  
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svenska kraven på arbets- och uppehållstillstånd beskrevs. Byrån meddelade att 
man under denna period avgjort 1 748 ansökningar: 

[B]eträffande tyska medborgare, som på grund av kända förhållanden i hemlandet 
önskade erhålla tillstånd att vistas i vårt land. Härav hänförde sig 16 ansökningar 
till politiska flyktingar i mera egentlig mening; övriga ansökningar stammade från 
judar eller, i viss utsträckning, med judar gifta personer.5 

Av dessa fick 909 bifall medan 839 avslogs. Byrån skrev vidare att Utrikes-
departementet beviljat gränsrekommendation för 196 flyktingar varav ”104 
flyktingar på grund av deltagande i politisk verksamhet, de övriga 92 på grund 
av ras”.6 Vissa sifferuppgifter över antalet utlänningar hade publicerats även i 
tidigare nummer, men detta var det första tillfället då judiska flyktingar redo-
visades särskiljt från andra flyktingar och som en egen kategori. 

I aprilnumret av Sociala Meddelanden från 1939 redovisades de preliminära 
resultaten av utlänningsräkningen. I två olika tabeller åskådliggjordes antalet 
utlänningar fördelade dels på nationalitet, dels på uppehållsort. I bägge 
tabellerna redovisades antalet judar i en separat kolumn; att det inte var tros-
bekännelse som avgjorde vem som kategoriserades som ”jude” blev tydligt i 
brödtexten där Socialstyrelsen skrev: ”Av utlänningarna kunna 3420 betecknas 
som judar (fader, moder eller båda judar)”.7 Härmed etablerades en praxis i 
redovisningen av utlänningsstatistik där byrån särskilde judiska flyktingar från 
övriga flyktingar. I artikeln framgick också att judar även kunde kategoriseras 
som politiska flyktingar, men som jag visat i kapitel 4, motsatte sig byrån att 
judar skulle definieras som politiska flyktingar. 

I majnumret från samma år fanns ytterligare en artikel om uppehållstillstånd 
för utlänningar. I den särskildes inte judar uttalat från övriga flyktingar men 
utlänningsbyrån påpekade att ökningen av antalet tillstånd berodde på att det 
var fler som enbart hade uppehållstillstånd:  

Denna utveckling sammanhänger närmast med beviljade tillstånd för tyska s.k. 
transmigranter. Erfarenheten har emellertid givit vid handen, att dylika tillfälliga 
uppehållstillstånd i betydande utsträckning ej alls eller blott för kortare tid 
utnyttjas, varför ökningen ingalunda är liktydig med att c:a 1300 fler flyktingar 
vistas här nu än den 1 januari 1939.8 

I artikeln användes omskrivningen ”tyska s.k. transmigranter” för judiska 
flyktingar och det tycks som att byrån försökte tona ner antalet flyktingar 
genom att hänvisa till att de inte stannade kvar i Sverige. De bakomliggande 
”problem” som outtalat åsyftas mellan raderna är, enligt min tolkning, dels 
                                                 
5 ”Utlänningarna i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1939:2, s. 91. 
6 ”Utlänningarna i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1939:2, s. 93. 
7 ”Preliminära resultat av utlänningsräkningen”, Sociala Meddelanden, 1939:4, s. 279. 
8 ”Uppehålls- och arbetstillstånd för utlänningar den 1 april 1939”, Sociala Meddelanden, 1939:5, 
s. 382. 
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rädslan för att Sverige skulle ”invaderas” av judiska flyktingar, dels före-
ställningen att denna grupp inte kunde assimileras i det svenska samhället. I 
förlängningen innebar dessa föreställningar att antisemitismen skulle kunna 
blossa upp och att detta skulle leda till att Sverige fick en ”judefråga”. 

I augusti samma år fanns en artikel med utlänningsstatistik, och här visades 
för första gången en tabell över antalet flyktingar där politiska och judiska flyk-
tingar särredovisades. Tabell 10 visar att flyktingarna redovisades nationsvis och 
därefter uppdelade i judar respektive politiska flyktingar. I utlänningsräkningens 
redovisning från april samma år kunde judiska flyktingar samtidigt anses vara 
politiska flyktingar, men så kategoriserades de alltså inte här. På detta sätt redo-
visade utlänningsbyrån även fortsättningsvis statistik över antalet flyktingar. 

I novembernumret påpekade byrån att man infört begreppet 
”vistelsetillstånd” som ett samlingsbegrepp för uppehålls- och arbetstillstånd 
respektive uppehålls- och arbetsvisering. Anledningen var den kungörelse som 
tillkom omedelbart efter krigsutbrottet vilken innebar att viseringstvång nu 
gällde för samtliga utlänningar med undantag för de nordiska ländernas 
 

Tabell 10. Antalet flyktingar vilka 1 juli innehade av Socialstyrelsen 
beviljade uppehålls- och arbetstillstånd respektive uppehålls- och 

arbetsvisering (i absoluta tal) 

  Arbetstillstånd Uppehållstillstånd   
Nationalitet Män Kvinnor Män Kvinnor Samtliga 
Tyskar 591 269 945 1013 2818 
  judar 536 230 911 987 2664 
  politiska flyktingar 55 39 34 26 154 
Tjecker 22 20 24 24 90 
  judar 8 6 12 14 40 
  politiska flyktingar 14 14 12 10 50 
Statslösa 280 82 69 84 515 
  judar 95 44 42 34 215 
  politiska flyktingar 185 38 27 50 300 
Övriga 64 26 30 38 158 
  judar 57 21 29 37 144 
  politiska flyktingar 7 5 1 1 14 
Samtliga 957 397 1068 1159 3581 
  judar 696 301 994 1072 3063 
  politiska flyktingar 261 96 74 87 518 

Källa: Återgiven efter Sociala Meddelanden, 1939:8, s. 611. 



 216 

medborgare. Byrån påpekade dock att inreseviseringarna inte räknats in i den 
statistik som presenterades i Sociala Meddelanden.9 

I februari 1940 presenterades, liksom tidigare, statistik över utlänningar med 
vistelsetillstånd (fördelat på nationalitet), men en nyhet var att även siffror över 
antal utlänningar som beviljats inresevisering av departementet visades. Som 
kommentar till tabellen över antalet flyktingar och de 3 716 flyktingar som 
beviljats vistelsetillstånd skrev byrån: 

Av dessa voro 2381 judar och 885 politiska flyktingar. Sedan den 1 juli 1939, då 
antalet flyktingar med vistelsetillstånd var 3581, har antalet judar minskat med 
232, varemot antalet politiska flyktingar ökat med 367. Av utrikesdepartementet 
beviljad inresevisering med uppehållsrätt den 1 januari innehade 92 flyktingar, 
samtliga judar.10 

Av den noggranna uppdelningen och särskiljningen drar jag slutsatsen att utlän-
ningsbyrån ansåg att det var viktigt att ange hur många av flyktingarna som var 
judar, och jag noterar även att det var relativt få som vid redovisningstillfället 
hade inresetillstånd av departementet. Samtliga i den sistnämnda gruppen kate-
goriserades som judar. 

I augusti samma år presenterades återigen statistik över vistelsetillstånd där 
byrån noterade en ökning av antalet norrmän och danskar, vilket sades bero på 
ockupationen av dessa bägge länder i april samma år. Byrån skrev att antalet 
judiska flyktingar hade minskat och att det hängde samman med att en del 
flyktingar hade lyckats resa vidare till ”transoceana länder”.11  

I februari 1941 meddelade byrån att den förbättrat statistiken såtillvida att de 
utlänningar, vilkas ansökningar ännu inte avgjorts då statistiken sammanställdes, 
också tagits med. Även i detta nummer redovisades antalet flyktingar i en 
särskild tabell men det nya var att uppdelningen inte bara gjordes mellan judar 
och politiska flyktingar, utan att en del av judarna också kategoriserades som 
politiska flyktingar. Byrån kommenterade tabellen över de 4 046 flyktingarna 
med vistelsetillstånd så här: 

Av dessa ha 3034 betecknats som judar och 847 som politiska flyktingar, varjämte 
165 betecknats som samtidigt judar och politiska flyktingar. Sedan den 1 juli 1940, 
då antalet flyktingar med vistelsetillstånd var 3454, har antalet judiska emigranter 
ökat med 468 och antalet politiska flyktingar med 124. Vid jämförelsen ha de 
politiska flyktingar, vilka även betecknats som judar, hänförts till gruppen judiska 
flyktingar. Ökningen torde till större delen sammanhänga med en under senare tid 
verkställd omprövning av härvarande utlänningars flyktingskap.12 

                                                 
9 ”Vistelsetillstånd för utlänningar den 1 oktober 1939”, Sociala Meddelanden, 1939:11, s. 842. 
10 ”Vistelsetillstånd för utlänningar den 1 januari 1940”, Sociala Meddelanden, 1940:2, s. 140–141. 
11 ”Utlänningar med vistelsetillstånd den 1 juli 1940”, Sociala Meddelanden, 1940:8, s. 572. 
12 ”Utlänningar i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1941:2, s. 173. 
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Det utlänningsbyrån skriver är mycket intressant eftersom det visar på en änd-
ring i praxis. Sedan utlänningsräkningen kunde judiska flyktingar kategoriseras 
som politiska flyktingar, men inte om de enbart flytt av ”ras”-skäl. I och med 
detta nummer förändrades den tolkningen. Det är också tänkbart att den 
”verkställda omprövningen” syftade på att byrån ”upptäckt” att en del av de 
politiska flyktingarna var judiska flyktingar och därför förändrat sin kategori-
sering av gruppen. Att så kunde vara fallet har jag påpekat i en tidigare under-
sökning av de politiska flyktingarna. Där visade jag att då myndigheterna 
”missat” att märka ut vem som var ”jude”, rättades detta till i efterhand om 
uppgifter inkom som tydde på detta.13 Samtidigt med den förändrade praxisen 
upplyste byrån om att endast sex flyktingar hade beviljats inresevisering, med 
uppehållsrätt, av departementet. Å ena sidan hade alltså synen på de judiska 
flyktingarnas i Sverige status som politiska flyktingar förändrats, å den andra 
hade endast ett fåtal flyktingar beviljats visering av departementet. 

I augusti samma år meddelade utlänningsbyrån att den från och med omlägg-
ningen av utlänningsstatistiken kunde publicera definitiva siffror sedan man 
upptäckt ”att dubbelräkning i viss utsträckning ägt rum vid föregående redo-
visningstillfällen”.14 I detta nummer redovisades också norska judiska flyktingar 
i en egen kolumn i tabellen, och i en not gavs förklaringen att bakom rubriken 
”Övriga nationaliteter” dolde sig 9 danska judiska flyktingar. Särskiljningen och 
kategoriseringen i judiska och politiska flyktingar drabbade till en början de 
Centraleuropeiska judarna, men från och med augusti 1941 drabbade den även 
norska och danska judar. 

Under återstoden av 1941 och 1942 går det inte att se om särskiljningen av 
norska och danska judar fortsatte eftersom dessa två grupper inte redovisades i 
en separat kolumn. Inte förrän i maj 1943 visar det sig att så antagligen var 
fallet. Då skrev utlänningsbyrån i en anmärkning till kolumnen ”övriga natio-
naliteter” att ”i dessa siffror ingå 321 norska, judiska flyktingar men däremot 
icke övriga norska flyktingar”.15 Utlänningsbyrån gjorde alltså skillnad på norska 
flyktingar och norska judiska flyktingar.16 Detta påpekades även i löptexten där 
byrån skrev att ”som framgår av not i tab. 6 ingå av norrmännen endast de 
judiska flyktingarna i dessa siffror. Angående totala antalet flyktingar pågår en 
undersökning”.17 Även i augusti samma år fanns en liknande anmärkning där 
byrån påpekade att ”i dessa siffror ingå 323 norska judiska flyktingar men 
däremot icke övriga norska flyktingar”.18 

                                                 
13 Kvist Geverts 2006:2–3, s. 26. 
14 ”Utlänningar i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1941:8, s. 733. 
15 ”Utlänningar i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1943:5, s. 392. 
16 Denna skillnad gjordes också i den svenska pressen, se Byström 2006, s. 112-114. 
17 Ibid., s 393. 
18 ”Utlänningar i Sverige”, Sociala Meddelanden, 1943:8, s. 629. 
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Bild 9. Karin Kock (1891-1976) var verksam som nationalekonom vid Stockholms högskola och 
flitig samhällsdebattör. Under 1943 skrev hon ett flertal debattartiklar i tidningen Social-
demokraten där hon protesterade mot Socialstyrelsens användning av ”ras” som statistisk 
indelningsgrund. Fotografiet är taget 1947 då hon blev professor. Foto: Anna Riwkin © Kungliga 
biblioteket. 
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Ifrågasättande av ”ras” som indelningsgrund i den svenska statistiken 
Utlänningsbyråns särskiljning av norska flyktingar i ”judiska” och ”icke-judiska” 
flyktingar föll dock inte i god jord hos den svenska allmänheten. Den 7 
september 1943 riktade nationalekonomen och docenten vid Stockholms 
högskola, Karin Kock19, i en artikel i Socialdemokraten20 en öppen fråga till Social-
styrelsen angående att utlänningsbyrån enbart räknat in de norska judiska 
flyktingarna i tabellen: 

Innebär detta att de norrmän som kommit hit under ockupationen uppdelas i två 
kategorier, judar och icke-judar, och att den förra gruppen icke räknas in bland 
norrmännen i socialstyrelsens statistik. Om så är fallet vilka motiv har 
socialstyrelsen för en dylik uppdelning?21 

Utlänningsbyråns chef, Carl Christian Schmidt, svarade i sitt genmäle till 
tidningen att i statistiken redovisades samtliga utlänningar med vistelsetillstånd, 
och där ingick alla norska medborgare, även judarna. Han påpekade vidare att i 
en annan tabell redovisades även antalet flyktingar och han framhöll att 
indelningen gjordes ”före världskriget, då man hade att räkna med dels 
personer, som nödgats fly på grund av politisk verksamhet (politiska flyktingar i 
egentlig mening), dels rasflyktingar”. Eftersom styrelsen inte betraktade 
samtliga flyktingar från Norge som politiska flyktingar medtogs enbart de 
judiska flyktingarna, ”för vilka ju av kända anledningar redan rasen konstituerat 
en påtaglig anledning till flykten”. Schmidt avslutade med att påpeka ”att någon 
skillnad i behandlingen av norska judiska och andra flyktingar icke göres här i 
Sverige”.22 

Men Kock var inte nöjd med svaret utan publicerade ytterligare ett inlägg i 
Socialdemokraten redan dagen efter. I artikeln skrev hon att hon fortfarande inte 
fått svar på varför Socialstyrelsen ”skiljer ut judarna bland flyktingarna” och 
anklagade styrelsen för att ha ”accepterat det ovetenskapliga söderifrån 
importerade begreppet ’ras’ som en ny indelningsgrund i den svenska 

                                                 
19 För en relativt ny studie av Karin Kock, se Kirsti Niskanen, Karriär i männens värld. National-
ekonomen och feministen Karin Kock, Stockholm 2007. I en bilaga över Kocks vetenskapliga 
publikationer och tidningsartiklar listas Kocks artiklar till Socialstyrelsen och Utrikesdeparte-
mentet. I övrigt diskuterar Niskanen inte dessa artiklar, men nämner däremot att Kock var 
engagerad i kvinnoföreningarnas insamling för Jugendalijah, medlem i Akademiskt bildade 
kvinnors förenings kommitté för flyktinghjälp samt skrev på ett offentligt upprop mot nazismen 
som publicerades i Dagens Nyheter strax före riksdagsvalet 1940, se s. 167 och 182. Svanberg och 
Tydén tar upp en annan artikel av Kock där hon skrev att Sverige och den svenska 
flyktingpolitiken inte såg medmänniskan, se Karin Kock, ”Adressat abgereist”, Dagens Nyheter, 
14.2.1943, återgiven i Svanberg & Tydén 2005, s. 300–301. 
20 Håkan Blomqvist skriver att tidningen Socialdemokraten tveklöst ”tog avstånd från antisemitism 
och den dimension som rasföreställningarna fått i nationalsocialistisk tappning” vid början av 
1930-talet, se Blomqvist 2006, s. 360. 
21 Karin Kock, ”Öppen fråga till Kungl. Socialstyrelsen”, Socialdemokraten, 7.9.1943. 
22 Carl Christian Schmidt, ”Socialstyrelsen svarar docent Kock”, Socialdemokraten, 8.9.1943. 
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statistiken”. Hon påpekade att judar var den enda grupp som styrelsen skilde ut 
på ”rasmässig” grund och frågade om svenska myndigheter inte kunde vara 
”generösa nog” att slopa uppgiften. Eftersom Socialstyrelsen själv påstod att 
den ”inte har någon betydelse för behandlingen av flyktingarna” tycktes det 
därför inte finnas någon anledning att behålla den. Hon avslutade sin artikel 
med att koppla uppgiften om ”ras” till antisemitism:  

[U]tsöndrandet av judarna som en speciell grupp inom varje nationalitet ger i sin 
statistiska objektivitet ett stöd åt de antisemitiska strävanden, vilka bygga sin 
skumraskpropaganda just på uppfattningen om juden som ett främmande element 
i nationen.23 

Den 11 september svarade Schmidt att beteckningen ”jude” inte alls ”innebär 
något förklenande för en del svenska öron” och ”hos judarna själva möter man 
ej sällan en påtaglig stolthet över deras ras”. Han avslutar genmälet med kon-
klusionen: 

Det är enligt mitt sätt att se ingen anledning att – av hänsyn till de antisemitiska 
strävanden, som till äventyrs kunna finnas här i landet – undertrycka den sakliga 
uppgift, som statistiken är avsedd att meddela, helst som den är av praktisk 
betydelse för planerandet av hjälpåtgärder här i landet och internationellt.24 

Tidningen Trots allt! tog upp Kocks rapportering och Socialstyrelsens svar i en 
artikel i mitten av september. Tidningen skrev att uppdelningen i ”politiska 
flyktingar och rasflyktingar” tedde sig ”för vanligt folk [som en] tämligen 
överflödig åtskillnad, helst rasförföljelse ingår i gangstersystemens politik”. Trots 
Allt! lovade också att återkomma med rapportering om ”andra drag i vårt 
officiella liv, som tyder på ’ras’-infektion”.25 

Redan i nästa nummer återkom tidningen med artikeln ”Antisemitism i UD” 
där det hävdades att det var skandalöst att Utrikesdepartementet krävde uppgift 
om ”folkras” i viseringsansökan till Sverige där ”ingen gör åtskillnad mellan 
’raser’ och där vetenskapen skrattar åt ’ras’-idiotin”. Trots allt! tolkade frågan 
som ett uttryck för tyskvänlighet eller ”fjäsk för Hitler och hr Günther bör 
snarast låta makulera papperet och trycka nytt formulär. Han får inte skämma 
ut Sverige så inför demokrater i fria länder!”26 

I samband med de danska judarnas flykt till Sverige i oktober 1943 väckte 
Kock åter frågan om ”ras”, och denna gång angrep hon både 

                                                 
23 Karin Kock, ”Socialstyrelsen och statistiken över flyktingarna”, Socialdemokraten, 9.9.43. En del i 
detta citat utgör också avhandlingens titel. 
24 Carl Christian Schmidt, ”Socialstyrelsen och flyktingarna”, Socialdemokraten, 11.9.1943. Utkastet 
till artikeln finns även i RA, Ub, Ö I:1, Carl Christian Schmidt till Herr Redaktör 
(Socialdemokraten), 10.9.1943. 
25 ”Antisemitism i Socialstyrelsen”, Trots allt!, 10–16.9.1943. 
26 ”Antisemitism i UD”, Trots allt!, 17–23.9.1943. Klippet återfinns även i RA, UD, 1920 års 
dossiersystem, P:1331. 
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Utrikesdepartementet och utlänningsbyrån för att de använde ”folkras” som 
indelningsgrund i statistiken. Hon argumenterade för att det borde räcka att 
begära uppgift om trosbekännelse och ställde retoriskt frågan vad 
tjänstemännen på departementet själva skulle svara på frågan om ”folkras”: 

Jag tror inte de veta det, men de veta vad de vilja ha för svar av oss andra: jude 
eller icke-jude, eller översatt till annat språk arier eller icke-arier. Det vore mera 
ärligt och rakt på sak att fråga: är Ni jude? Tag bort punkt nr 9 i 
utrikesdepartementets blankett snarast möjligt! Översättningarna från tyska 
formulär äro varken nödvändiga eller önskvärda i vårt land.27 

Jag har återfunnit klipp av dessa artiklar i Utrikesdepartementets arkiv men 
däremot inte funnit några svar, varken i koncept eller publicerade i någon av 
tidningarna Trots allt! eller Socialdemokraten. Inte heller verkar debatten ha fångats 
upp eller gett återverkningar i pressen i övrigt.28 

Det tycks som att dessa artiklar ledde till att Socialstyrelsen slutade dela in 
flyktingarna i judar och icke-judar i sin offentliga statistik, eftersom den sista 
gången det förekom var före publiceringen av Kocks artiklar och genmälen i 
Socialdemokraten i augusti 1943. I de kommande numren av Sociala Meddelanden 
hävdade styrelsen att händelserna i Danmark hade medfört en kraftig ökning av 
antalet flyktingar, och därför kunde byrån inte hålla jämna steg och publicera 
statistik utan endast ange ungefärliga uppskattningar.29 

Detta var den bild som styrelsen målade upp officiellt. Inofficiellt fortsatte 
indelningen i judar och icke-judar åtminstone fram till februari 1944, vilket 
framgår av en promemoria över antalet flyktingar som departementet skrivit 
och där Socialstyrelsens beräkningar användes som grund. I promemorian upp-
gavs antalet norska och danska flyktingar och sedan ”därav judar”. Det är också 
intressant att notera att förutom dessa två nivåer i hierarkin fanns det en tredje, 
nämligen de statslösa judiska flyktingarna från Norge och Danmark, som 
särskildes i en egen grupp.30 Promemorian skrevs av Engzell och delgavs 
beskickningarna i Berlin, Helsingfors, Köpenhamn, London, Washington och 
                                                 
27 Karin Kock, ”Folkras? Race? Rasse? Race?”, Socialdemokraten, 9.10.1943. Klippet återfinns även 
i RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1331. Punkt nummer 9 efterfrågade ”folkras”. Viserings-
blanketten med frågan om ”folkras” finns återgiven på bild i Svanberg & Tydén 2005, s. 306-307. 
28 Annelie Thor har i en B-uppsats undersökt om Kocks artiklar väckte debatt i övrig press och 
drar slutsatsen att så inte var fallet, med undantag för i Trots Allt!, se Annelie Thor, ”’Gatorna i 
Landskrona vimlar av svarthåriga danskar i alla åldrar’. En undersökning av svenska tidningars 
syn på flyktingar hösten 1943”, opublicerad B-uppsats, Historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet, 2006, s. 18. Thor visar också att Kock fortsatte att väcka debatt om antisemitismen och 
”rasidiotin” i det svenska samhället, exempelvis genom påpekandet att den svenska soldat-
instruktionen använde och lärde ut ”ras”-termer, se Karin Kock, ”Svensk soldatinstruktion 
1943”, Trots Allt!, 1943:42 som återges i Thor 2006, s. 12. 
29 Se exempelvis ”Utlänningar i Sverige vid årsskiftet 1943/1944”, Sociala Meddelanden, 1944:2, 
s. 152. 
30 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1331, PM angående antalet flyktingar i Sverige, Gösta 
Engzell, 15.2.1944. 
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Oslo samt utrikesminister Günther, kabinettssekreteraren Boheman, envoyén 
Söderblom, legationsrådet Hellstedt och Pressbyråns sekreterare Rynell. 
Promemorian kan därför knappast sägas ha varit särskilt hemlig eller okänd för 
dem som styrde och utformade flyktingpolitiken i Sverige. 

Särskiljningen uppfattades alltså åtminstone av några i samtiden som 
stötande, och Svanberg och Tydén visar att frågan även diskuterades i tidningen 
Nordens frihet där den kopplades till antisemitism. I tidningen berättade danskan 
Jytte Seidenfaden att danska judar fick ett annat bemötande än övriga danska 
flyktingar och hon menade att det nazistiskt språkbruket hade vunnit insteg i 
det svenska språket. Tidningen fortsatte: 

Här komma t.ex. dessa danska judar, vilka i sitt hemland varit rätt och slätt danska 
medborgare, ofta allmänt ansedda och i en aktad samhällsställning. Så få de denna 
särstämpel på sig, liksom avskiljas från andra landsmän och andra människor. Det 
är inte det att de äro judar utan att de i denna egenskap sättas mer eller mindre i 
motsättning till andra. […] Fru Seidenfaden ängslas för att dessa danskar skola 
komma att uppleva en animositet, som de icke ha känt i sitt hemland.31 

Inte förrän i december 1944 publicerades statistik över antalet flyktingar i 
Sverige i Sociala Meddelanden, och i den tabellen särskildes inte längre judiska 
flyktingar utan istället delades flyktingarna in i grupper efter nationalitet, ålder 
och kön.32 Vid det laget hade utlänningsbyrån lagt ned verksamheten och sedan 
ett halvår var istället Statens utlänningskommission den centrala utlännings-
myndigheten. Socialstyrelsen fortsatte dock att publicera statistik över antalet 
utlänningar och flyktingar under hela 1945 men under åren 1946–1947 redo-
visas inte längre antalet flyktingar utan enbart antalet utlänningar. 

Anklagelser om särskiljning på grund av ”ras” efter krigsslutet 
Det går att sätta frågan om ”ras” och särskiljning i perspektiv genom att disku-
tera hur märkningen av judars akter med (m) förklarades av de inblandade 
tjänstemännen i Sandlerkommissionens förhör efter kriget. Kritik mot utlän-
ningsbyråns märkning med (m) kom från Svenska Israelsmissionen som hade 
uppmärksammat att deras medlemmar, som hade konverterat till kristendomen, 
också hade märkts med (m). Frågan om märkningens funktion och om den 
implicerade ”ras” ställdes därför av Sandlerkommissionen.33 Carl Christian 
Schmidt, tidigare chef på utlänningsbyrån, svarade följande på frågan om huru-
vida den sökande skulle ange ”ras” eller religion: 

                                                 
31 Artikeln ”Sverige som asyl”, Nordens frihet, 1943:4, s. 1–2, citeras i Svanberg & Tydén 2005, 
s. 323. 
32 ”Flyktingarna i Sverige omkring den 15 december 1944”, Sociala Meddelanden, 1944:12, s. 1044. 
33 För Svenska Israelsmissionens kritik och Sandlerkommissionens avfärdande av densamma, se 
SOU 1946:36, s 399–401.  
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Vi ha inte i våra formulär någon fråga om ras men däremot om religion. Vi ha ett 
visst intresse av att veta det, när det gäller planerande av hjälpåtgärder och för att 
kunna stå alla frågande organisationer till tjänst därvidlag. På den tiden, före 
världskriget, då vi började få s.k. rasflyktingar, var det angeläget att få denna 
uppgift. […] Före 1938, då det inte var så stor flyktingström utan materialet gick 
att överskåda lättare, märkte vi korten med M, om det var mosaiska flyktingar, 
alltså rasflyktingar […].34 

Schmidt förtydligade också att beteckningen (m) enbart använts för flyktingar 
men att man till denna grupp också fört konvertiter: ”I den mån de kommo hit 
såsom flyktingar, bokfördes de som M. Vårt syfte var ju att få något grepp över 
det egentliga flyktingproblemet”.35 Det framgår inte vad Schmidt avsåg med 
formuleringen ”det egentliga flyktingproblemet”, men det är inte osannolikt att 
han syftade på ”judefrågan”. Hans påståenden från hösten 1943 om att judarna 
”var stolta över sin ras” och att det inte gjordes skillnad mellan judar och andra 
flyktingar nämndes däremot inte för kommissionen. 

Även den tidigare byråchefen Ernst Bexelius hade problem att förklara vad 
(m) i protokollen innebar. Kommissionen frågade om ”kategoriklyvningen av 
flyktingar sker med hänsyn till rasen men att man åsätter beteckningen 
’mosaisk’ för att undvika att säga, att man delar upp dem efter ras?” Bexelius 
svarade att då statistiken lades upp var det ”väl en fråga om de voro mosaiska 
trosbekännare – vi kunna väl inte hålla på och undersöka, om de äro hel, halv- 
eller kvartsjudar”. Då kommissionen påpekade att det inte fanns något ”ras”-
begrepp i svensk offentlig statistik, utan att enbart begreppet mosaiska tros-
bekännare förekommer36, svarade Bexelius att byrån inte haft ”någon anledning 
att göra på annat sätt” än att använda det vedertagna statistiska begreppet.37 De 
frågade också om Bexelius kände till när frågan om ”ras” för första gången 
efterfrågades i formulär och han svarade: 

Jag föreställer mig, att det var i samband med att vi behövde rädda dessa 
människor; det skulle alltså vara ett plus för dem när det gällde att få komma hit, 
att man hade reda på, om de voro mosaiska trosbekännare eller inte. Någon annan 
synpunkt kan inte gärna en svensk myndighet anlägga på detta.38 

                                                 
34 RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat av samtal med byråchefen Schmidt, 18.5.1945, s.46–47. 
35 Ibid. s. 47. 
36 Jag har tidigare diskuterat forskning om svensk offentlig statistik som visar att detta är en 
sanning med modifikation. Judar kategoriserades förvisso inte som en ”ras” utan som ”mosaiska 
trosbekännare”, men denna uppgift användes för att beteckna ”ras” eftersom judar inte 
placerades under rubriken ”främmande religioner” utan ”främmande raser”, se Rogers & Nelson 
2003:1, s. 71–72. 
37 RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat av PU:s samtal med byråchefen Bexelius, 11.5.1945, 
s. 85–86. 
38 Ibid., s. 86. Han säger också senare i förhöret, då frågan om ”ras” eller religion kommer upp 
igen, att frågan måste ha avsett religion i Socialstyrelsens formulär för annars ”skulle man ju 
ofelbart komma in på hela det där nazistiska gyckelspelet i fråga om parentelen”, se s. 89. Kom-
missionen tycks inte nöja sig med Bexelius förklaring. 
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Också Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Karl J. Höjer värjde sig när 
frågan om ”ras” kom upp, men medgav att han var litet osäker på om det 
gjordes en uppdelning efter ”ras”. Han förde istället in samtalet på Utrikes-
departementets formulär och fråga om ”folkras”, och sade att ”det är där 
knuten ligger. I våra formulär gäller det religionen, men i de gula formulären 
[departementets formulär] finns det bestämt en fråga om rasen” samt att det 
måste ha varit på departementets uppgifter som Socialstyrelsen grundade sin 
statistik.39 

De höga cheferna insåg uppenbarligen att märkningen med (m) sågs som 
problematisk efter kriget och gjorde i förhören sitt bästa för att förklara bort 
agerandet. Men ser man till förhör med tjänstemännen framträder en annan 
bild. I tidigare sekreteraren Martin Perslows förhör med kommissionen fram-
gick det att det var fråga om ”ras” och att särskiljningen sågs som ett uttryck för 
antisemitism. Han påstod att Robert Paulson var ”att anse som antisemit” 
eftersom han ”talade alltid om judarna som någonting särskilt – tysk och tysk 
jude, holländare och holländsk jude”. Perslow menade att denna uppdelning var 
ett uttryck för antisemitism men påpekade dock att Paulsons uppfattning kunde 
”bero på uppdelningen inom socialstyrelsen – där hade man av statistiska skäl 
en uppdelning tidigare. Man skilde alltså på mosaiska trosbekännare och andra”. 
Då kommissionen frågade om detta i realiteten innebar en uppdelning efter 
”ras” svarade Perslow ”ja, ifrån den statistiska synpunkten”.40 Även den tidigare 
sekreteraren Sten Larson framhöll i ett brev till kommissionen att märkningen 
förekom: 

I socialstyrelsens kartotek märktes alla judiska flyktingar med ”m” och även deras 
dossierer försågos med ett dylikt märke. Det är då kanske icke så mycket att 
förvåna sig över att Paulson icke vinnlade sig om att dölja sin antisemitiska 
inställning. […] Man får alltså enligt min mening icke glömma att andan tidigare 
varit en helt annan än nu.41 

Byström har visat att diskussionen om ”folkras” i departementets 
viseringsblanketter återkom i januari 1946 då en insändare i Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning ifrågasatte att ansökningsblanketter om passvisering tryckta 
under åren 1944–1945 fortfarande hade kvar rubriken ”folkras”. Insändaren 
besvarades av Bexelius – vid den tidpunkten ordförande i Statens 

                                                 
39 Kommissionens förhör med Höjer är uppdelat i tre olika delar, troligen eftersom förhöret på-
gick under en hel dag med pauser emellan, och detta är hämtat från den tredje delen, se RA, 
PUK, F 3:1, Fortsättning och slut på stenografiskt referat av förhör med generaldirektör Karl 
Höjer, 17.5.1945, s. 15. 
40 RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat av byråchefen M. Perslows hörande för parlamentariska 
undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst (troligen daterad juli 
1945), s. 64–65. 
41 RA, PUK, E:1, Sten Larson till Parlamentariska Undersökningskommissionen angående 
flyktingärenden och säkerhetstjänst, 15.4.1945 (april är överstruket och ersatt med maj), ink. Dnr: 
643. 
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utlänningskommission – med att formulären inte längre efterfrågade ”folkras” 
men att frågan ”i början av kriget fyllt en funktion då den klargjorde att 
sökande var i ’större behov av skydd’”. Byström skriver vidare: ”Att rubriken 
använts så sent berodde, enligt Bexelius, på att ingen hade tänkt på det”.42 

I Sandlerkommissionens rapport har uppgifterna i förhören kokats ner till att 
”socialstyrelsen eller utlänningskommissionen icke fodrat att flyktingar skulle 
lämna uppgift om folkras” men ”då av flyktingens handlingar framgått, att han 
vore av judisk ras, har [register]kortet eller plåttrycket försetts med beteck-
ningen ’m’” eftersom uppgifterna använts för ”planerande av hjälpåtgärder”. 
Uppgifterna användes också som grund för utlänningsstatistiken fram till 
augusti 1943 och därefter har de ”bibehållits såsom en intern åtgärd”. Kommis-
sionens slutsats var att eftersom den fortsatta interna användningen inte ”fått 
någon betydelse vid behandlingen av härvarande utlänningar” hade man heller 
inte anledning att erinra mot utlänningskommissionens agerande.43 

Delsammanfattning: Offentligt och hemligt 
Två av utlänningsbyråns tidigare tjänstemän kopplade alltså märkningen av 
judiska flyktingars akter med (m) till antisemitism, och en menade dessutom att 
märkningen innebar att det var fråga om ”ras”. Som förklaring pekade de på 
den annorlunda tidsandan. Jag menar att det här visar att det i samtiden fanns 
en uppfattning om att uppdelningen var ett uttryck för antisemitism, och att det 
därför också fanns fog för Karin Kocks anklagelser under hösten 1943. Jag 
menar vidare att det är förklaringen till att de höga cheferna, Schmidt, Bexelius 
och Höjer, värjer sig mot anklagelserna och inte kan presentera någon rimlig 
förklaring i Sandlerkommissionens efterkrigstida förhör. Chefernas tidigare 
beteende och attityder har efter krigsslutet blivit inopportuna. De strategier som 
de därför använde, i fråga om märkningen, var att tona ner och förklara bort. 
Denna tolkning har stöd i tidigare forskning som visat att ”ras”-argument 
konsekvent utelämnades efter krigsslutet eftersom de inte längre ansågs legi-
tima. Samma typ av strategi tillämpades av Schmidt redan hösten 1943 och det 
är, menar jag, förklaringen till att särskiljningen upphörde i offentlig statistik 
och istället gjordes hemlig. Bexelius förklaringar, om att märkningen måste ha 
tillkommit för att hjälpa judiska flyktingar, avvisas bestämt av kommissionen 
och hans uttalande om att märkningen måste ha skett i positiv bemärkelse, 
eftersom ”någon annan synpunkt kan inte gärna en svensk myndighet anlägga 
på detta”, är talande. 

Nej, någon rasistisk synpunkt kunde inte gärna en svensk myndighet ha efter 
kriget, men faktum kvarstår att så var fallet under kriget och att detta inte 
                                                 
42 Byström 2006, s. 114, not 407. Byström refererar till en insändare i Göteborgs Handels- och Sjö-
fartstidning den 22.1.1946 som återfinns i RA, UD:s tidningsklippsamling, serie 4, volym 772. 
43 SOU 1946:36, s. 399–400. 
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betraktades som något problem förrän hösten 1943 då Karin Kock började 
ställa frågor om motiven bakom indelningen i ”raser”. Hemlighetsmakeriet som 
följde på dessa frågor talar sitt tydliga språk: Om Schmidts påstående 1943, att 
uppdelningen inte hade någon betydelse, hade varit riktigt så borde utlän-
ningsbyrån ha upphört med den, eftersom det ter sig irrationellt att lägga ner tid 
och arbete på något som saknar praktisk betydelse. Att byrån och departe-
mentet ändå fortsatte i hemlighet med uppdelningen och märkningen, och att 
denna praxis efter kriget bortförklarades och tonades ner av de höga befatt-
ningshavarna talar för att märkningen hade ett syfte och fyllde en funktion, men 
att det inte längre var legitimt att tillstå detta offentligt. 

Denna förklaring får också stöd av Mattias Tydén som skriver att svenska 
forskare å ena sidan menade att ”det gick att vara rasbiolog utan att vara rasist”, 
men å den andra undvek ordet ”ras” genom att istället tala om ”arvsbiologi”.44 
Tydéns resultat gäller förvisso inte flyktingpolitiken eller antisemitismen, men 
jag menar att detta synsätt ändå säger något om föreställningar om ”ras” i det 
svenska samhället i stort, och om hur trögrörliga den här typen av föreställ-
ningar tycks vara. 

I den offentliga statistiken som redovisades i Sociala Meddelanden syntes 
kategoriseringen tydligt då de preliminära resultaten av utlänningsräkningen 
redovisades. Från och med april 1939 särskildes Centraleuropeiska judiska 
flyktingar i tabeller och kolumner, och i augusti 1941 drabbade denna sär-
skiljning också norska och danska judar. Bör särskiljningen tolkas som ett 
uttryck för antisemitiska attityder? Ja, så gjordes uppenbarligen redan i samtiden 
och jag menar att det är så man ska förstå det hela. Det svenska agerandet 
förändrades på grund av empatin med ”broderfolket” men attityden till judar 
förändrades inte. En dansk eller norsk judisk flykting räknades inte som en 
broder och detta har av Byström förklarats med den nordiska tanken. Som 
tidigare nämnts innebar denna att Sverige ansågs ha ett särskilt ansvar för de 
”etniska” nordborna, och dit räknades inte självklart judarna. Byström har, lik-
som jag, funnit exempel på hur flyktingarna kategoriserades i olika grupper och 
högst upp i hierarkin stod de ”etniska” nordiska flyktingarna, därefter följde de 
norska och danska judiska flyktingarna och längst ner i hierarkin befann sig de 
statslösa judiska flyktingarna.45 

En liknande hierarki har Ingrid Lomfors funnit i sin analys av Bernadotte-
aktionen med de Vita bussarna. Lomfors skriver att ”Bernadottes huvudsakliga 
uppgift [var] att bistå danska och norska fångar i tyska koncentrationsläger. 
Först efter det att Bernadotte hade lyckats rädda skandinaverna användes röda-
korsbussarna för att hjälpa fångar av annan nationalitet, bland dem judar”.46 
Det är talande att denna hierarki fanns kvar så sent som våren 1945. 

                                                 
44 Mattias Tydén, ”Rasbiologi och andra rasismer”, I nationalismens bakvatten. Om minoritet, etnicitet 
och rasism, Lund 1999, s. 32. 
45 Byström & Kvist Geverts 2007, s. 166. 
46 Ingrid Lomfors, Blind fläck. Minne och glömska kring svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 
1945, Stockholm 2005, s. 37–38. Se även hennes artikel i Dagens Nyheter där hon skriver att 
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Jag menar att den nordiska tanken tillsammans med det antisemitiska 
bakgrundsbruset förklarar hur antisemitiska attityder kunde leva kvar på utlän-
ningsbyrån och Utrikesdepartementet trots att det svenska agerandet hade 
förändrats. Att frågan om ”ras” inte uppfattades som ett negativt värde-
omdöme utan som en – med Schmidts ord – ”saklig uppgift” kan förklaras med 
hjälp av den Hägerströmska värdenihilismen. Den bildade ideal för dåtidens 
tjänstemän och förespråkade ”objektivitet” respektive ”saklighet”. Schmidts 
svar på frågan om ”ras” under kriget ställs i skarp kontrast till hans svar efter 
kriget då Sandlerkommissionen ställde samma fråga som Karin Kock: Använ-
des ”ras” som statistisk indelningsgrund? Schmidt värjde sig och tonade ner 
frågan till att handla om religion. Samma typ av resonemang förde, som visats, 
flera högre chefer inom utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet efter kriget. 
Men det fanns två tjänstemän som erkände att märkningen handlade om ”ras” 
och som, precis som Kock, kopplade särskiljningen till antisemitism. Detta kan 
också kopplas till tidigare forskning som visat att i svensk officiell statistik kate-
goriserades judar i ”ras”-termer men utifrån uppgifter om trosbekännelse. Det 
är rimligt att tro att tjänstemännen kände till den officiella statistiska kategori-
seringen men skillnaden var att Utrikesdepartementet gick längre och faktiskt 
efterfrågade uppgifter om ”folkras”. 

De förklaringar som gavs efter krigsslutet präglades av samtidens syn på 
rasism och antisemitism som något förkastligt och illegitimt, på samma sätt som 
Schmidts svar under kriget präglades av den tidens anda då moderata anti-
semitiska föreställningar inte väckte så stor uppmärksamhet utan betraktades 
som legitima. Detta bekräftar tesen om det antisemitiska bakgrundsbruset. 
Efter kriget kunde en svensk myndighet inte gärna anlägga något annat 
perspektiv på frågan än att det måste ha handlat om religion, för att parafrasera 
Bexelius så träffande uttryck. Det som under kriget uppfattades som en ”saklig 
uppgift” uppfattades efter kriget inte längre som legitimt utan som ett uttryck 
för antisemitism.47 

                                                                                                                   
Bernadottes instruktion från Sverige var att prioritera dels danska och norska 
koncentrationslägerfångar och dels svenska kvinnor och barn som var bosatta i Tyskland, 
densamma, ”Mörka fläckar på de vita bussarna”, Dagens Nyheter, 26.01.05. 
47 En parallell kan ses i Petra Garberdings avhandling, om tonsättaren Kurt Atterberg, där hon 
skriver att ”konflikten om Atterbergs nazistsympatier blir en form av nationell upprensning efter 
1945” eftersom svenskheten förutsatte demokrati och därmed stod i skarp kontrast mot nazis-
men, se Petra Garberding, Musik och politik i skuggan av nazismen. Kurt Atterberg och de svensk-tyska 
musikrelationerna, Lund 2007, s. 251, 253. 
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KAPITEL 9.  
Det antisemitiska bakgrundsbruset och  
den negativa särbehandlingens förutsättningar 
 

Syftet med det sista undersökningskapitlet är att besvara frågan om hur den 
negativa särbehandlingen kan förklaras. Det ska göras genom en undersökning 
av hur föreställningar om judar som grupp uttrycktes i den svenska debatten 
och opinionen om flyktingfrågan mellan 1933–1945. Jag kommer att argu-
mentera för att den negativa särbehandlingen av de judiska flyktingarna hade 
sin grund i, och möjliggjordes av, det antisemitiska bakgrundsbruset som åter-
fanns på samhällsdebattens olika nivåer vid denna tid. Dessa moderata anti-
semitiska föreställningar utgick bland annat från tidens rastänkande och natio-
nalism. Det finns naturligtvis andra tänkbara förklaringar än antisemitism, och 
några sådana diskuteras också i det sista kapitlet, men i den här delen har jag 
dock tagit fasta på föreställningsnivån. 

I kapitel 8 visade jag hur den sociala kategoriseringen av judiska flyktingar 
levde kvar trots att diskrimineringen hade upphört. Jag har också diskuterat 
tidigare forsknings påstående att den svenska flyktingpolitiska omsvängningen i 
november 1942 även innebar en attitydförändring som förklarats med att judar 
från Norden tillhörde ett broderfolk och därför skulle hjälpas.1 Senare forsk-
ning har modifierat broderfolkshypotesen och menat att det hade att göra med 
den nordiska tanken – att enbart ”etniska” nordbor inbegreps i det svenska 
ansvaret och att judarna inte riktigt räknades som sådana.2 Med tanke på att 
tidigare forskning hävdat att en attitydförändring skedde samtidigt som det 
saknas undersökningar av föreställningar på myndighetsnivå talar det för 
behovet av en undersökning under en längre sammanhängande tidsperiod. 

Undersökningen kommer att göras på två olika nivåer där jag kommer att 
ställa myndighetsnivån mot en allmän opinions- och debattnivå i Sverige. Den 
förstnämnda representeras av utlänningsmyndigheterna medan den sistnämnda 
representeras av riksdagen och den svenska pressen.3 Det finns mycket, och 

                                                 
1 Levine 1998, s. 140, 154. 
2 Byström 2006, s. 78, 253–254. 
3 Det ska sägas att den svenska pressen och riksdagen förvisso är två olika saker och represen-
tanter för två olika genrer, men här har de använts som ett uttryck för den allmänna offentliga 
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bra, tidigare forskning om den allmänna debattnivån och därför har jag baserat 
den delen på sekundärlitteratur.4 I den del som rör myndighetsnivån studeras 
texter som enskilda tjänstemän signerat under sin tid på myndigheterna, och 
sådant de skrivit i andra sammanhang, för att se vilka föreställningar som 
kommer till uttryck i text. Det handlar dels om det som explicit uttalas, dels om 
det som uttrycks mera indirekt, i antydningar och mellan raderna. 

Kapitlet kommer att disponeras kronologiskt eftersom jag inte bara är 
intresserad av vad som kunde sägas utan också huruvida dessa föreställningar 
förändrades över tid. Jag kommer att undersöka talet om judarna och de judiska 
flyktingarna som kategori i fyra delundersökningar där jag växlar mellan den 
allmänna opinionsnivån och myndighetsnivån. Dessa undersökningar rör 
debatten om ”judefrågan” på 1930-talet, debatten inför 1937 års utlänningslag, 
de händelserika åren 1938–1939 med ”invasionshot” och opinionsmöten samt 
debatten om lagstiftning om antisemitisk propaganda 1942–1943. I den sista 
delundersökningen studerar jag hur tjänstemännen själva beskrev den organi-
satoriska kulturen på utlänningsbyrån samt föreställningar om antisemitism i 
Sandlerkommissionens förhör 1945. I undersökningen besvaras följande frågor: 
Vilka föreställningar om judar som grupp var legitima och accepterade att 
uttrycka i Sverige under 1930- och 1940-talet? Vilka föreställningar var 
oacceptabla och varför? Fanns det skillnader mellan den allmänna nivån och 
myndighetsnivån, och vari bestod dessa skillnader? Förändrades gränserna för 
vad som var möjligt att uttrycka under undersökningsperioden? 

”Judefrågan” i den offentliga debatten under 1930-talet 
Lindberg menar att ”rasföreställningar och uppfattningar om nationella särdrag 
av värderande natur var öppet uttalade i Sverige, liksom i andra länder” på 
1930-talet. I riksdagsdebatterna som föregick tillkomsten av Sveriges första 
utlänningslag 1927 var det därför ingen som ifrågasatte ”rastänkande som 
sådant”, utan det kan sägas vara en föreställning som mer eller mindre förut-
sattes som oproblematisk.5 

Lindberg räknar upp sex olika motiv som kan sägas vara en del av den 
negativa främlingssynen i 1930-talets Sverige: ”allmän främlingsmotvilja, före-
ställningar om värdet av en ren ras, antisemitism, nationalism, rädsla för 
utländsk konkurrens, protektionism [och] omsorg om den svenska arbets-
marknaden”.6 Han påpekar dock att utvecklingen i Nazityskland ledde till att 

                                                                                                                   
debattnivån. Min användning följer Byströms. För en diskussion om invändningar och problem 
med denna, se Byström 2006, s. 35–38. 
4 En källa som ger en överblick över vad som skrevs i den svenska pressen som dock inte 
används här är Lisa Matthias & Per Anders Fogelström, 13 ödesdigra år, Malmö 1946. 
5 Lindberg 1973, s. 36 (citatet), 37; Hammar 1964, s. 381–182; Berggren 1999, s. 341. 
6 Lindberg 1973, s. 37–38. 
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argumenten i invandringsfrågan förändrades, men att det knappast innebar att 
de tidigare motiven och föreställningarna plötsligt skulle ha upphört. Då öppet 
främlingsfientliga argument inte längre var legitima uppstod en ny 
argumentering i pressen som, enligt honom, visade sig i en kluvenhet och ambi-
valens inför hur journalisterna skulle rapportera om ”judar”.7 

Ett exempel är ett upprop som först publicerades i december 1933 till förmån 
för landsflyktiga intellektuella där även de tidningar som stödde uppropet 
uttryckte tveksamhet och rädsla för att Sverige skulle ”invaderas” av flyktingar. 
Detta gällde exempelvis liberala Dagens Nyheter som menade att ”vi kunna inte 
dra över oss en invasion av utlänningar, som vi sedan ha någon moralisk plikt 
att förskaffa stadigvarande arbete”.8 Andra tidningar menade att det i Sverige 
inte fanns någon ”judefråga”, men att det fanns en risk för att antisemitiska 
stämningar skulle flamma upp om flyktingarna tilläts komma och konkurrera 
om arbetstillfällena. På det sättet uttryckte sig högertidningen Östergötlands 
Dagblad men också liberala Göteborgs-Posten som i en ledare hävdade att det fanns 
en risk att ”de som i humanitetens namn förorda en humanitetens politik, bära 
ved åt den folkhatets brasa, som det bör vara ett allmänmänskligt intresse att 
begränsa”.9 

Lindberg visar att det förekom att statistik över antalet judiska flyktingar i 
Sverige publicerades, men att det var vanligt att de tidningar som var flykting-
fientliga negligerade sådana uppgifter.10 Hans övergripande karakteristik av det 
svenska presslandskapet är att ”den mest flyktingvänliga linjen framfördes i 
kommunistisk och syndikalistisk press samt i ett antal socialdemokratiska 
tidningar” medan de ”nazistorienterade tidningarna” var ”fränast i sin polemik” 
och använde begrepp som ”’judeinvasion’ eller ’judeimport’”.11 Även bland 
studenter vid Uppsala universitet uttrycktes liknande tankegångar om att 
utländska studenter av ”icke arisk härstamning” skulle ”invadera” lärosätena.12 

Svanberg och Tydén återger en debatt i andra kammaren i maj 1933 som 
behandlade frågan om något kunde göras för de judiska flyktingarna.13 De 
karakteriserar debatten som ”lång och ibland hetsig” och skriver att ”flera talare 
tog tillfället i akt att uttrycka sin avsky över den nazistiska antisemitismen”. 

                                                 
7 Ibid., s. 38–39. 
8 Ibid., s. 39. 
9 Ibid., s. 40. 
10 Han nämner exempelvis Svenska Dagbladet som i november 1933 publicerade statistik som 
baserade sig på uppgifter ifrån Socialstyrelsen, se Lindberg 1973, s. 40–41. 
11 Ibid., s. 41. Den tidning som pekas ut som ”nazistorienterad” är Nationell Tidning. 
12 Denna inställning hävdades i september 1934 av representanter för Stockholms nation vid 
Uppsala universitet, och i en utredning av advokaten Yngve Schartau, se Åhsberg 2003:2, s. 196–
197. Larsmo har visat att antisemitismen var ett stort samtalsämne i Uppsala 1935, se Larsmo 
2007b, s. 20–23. 
13 Svanberg och Tydén skriver att frågan kom upp redan en månad tidigare då kommunisten 
Ture Nerman begärde att få ställa en interpellation (fråga) till ecklesiastikministern, men som 
avslogs av riksdagen. I maj var frågeställaren kommunisten Nils Flyg och denna gång gick inter-
pellationen igenom. Det som återges ovan är den efterföljande debatten. Svanberg & Tydén 
2005, s. 82–83, 86. 
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Men de konstaterar också att argument som senare återkom i debatterna om 
flyktingfrågan förekom för första gången redan här.14 Det är främst ur den 
sistnämnda synpunkten som debatten intresserar mig. 

I riksdagen uttalades ”medkänsla med offren” och precis som i pressen 
handlade debatten om huruvida ”Sverige hade ett ansvar att ’lägga sig i’”.15 
Frisinnade Gustaf Mosesson menade att ”hetsen mot judarna är ovärdig” 
medan den tidigare nämnde socialdemokraten Harald Hallén talade om ”ras-
hetsen” och menade att ”saken angår oss”.16 Kommunisten Hilding Hagberg 
talade om judarna som ”människor av en annan ras” och hävdade att de bara 
var en liten offergrupp i jämförelse med de långt flertaligare arbetarna. Claes 
Lindskog från lantmanna- och borgarpartiet beklagade ”det sätt, varpå judarna i 
Tyskland behandlas” men tillade att ”[d]et är en sak. En annan sak är det att 
lägga sig i ett annat lands inre politiska förhållanden med kritik av ett styrelse-
sätt, som vi sakna rätta betingelserna att bedöma”. Han fick medhåll av parti-
kollegan Alf Meyerhöffer som yttrade att ”detta judeproblem” är ett internt 
problem för Tyskland.17 Bondeförbundaren Otto Wallén undrade om det var ”i 
svenska kulturjudars intresse” att debattera frågan i andra kammaren eftersom 
det kunde riskera att ”också i Sverige tända en gnista, som ni skulle ha varit 
glada och jag också, om vi icke hade tänt på?”.18 Både i pressen och i riksdagen 
fanns alltså föreställningen att för många judar kunde leda till att antisemitismen 
blossade upp.  

Svanberg och Tydén visar slutligen att det förekom öppna protester mot den 
nazistiska politiken. Exempelvis protesterade ledarna för de större judiska för-
samlingarna i Sverige mot Nürnberglagarna i september 1935 i ett telegram som 
skickades till Nationernas Förbund medan flyktingvännen Mia Leche-Löfgren 
höll ett föredrag där hon kritiserade svenskarnas brist på intresse och förståelse 
för ”de landsflyktigas” öde.19 Jarlert menar dock att Nürnberglagarnas infö-
rande aldrig ledde till någon diskussion i Sverige.20 

Som en allmän karakterisering fungerar Bengt Åhsbergs undersökning av 
pronazismen i Sverige under 1930-talet. Han menar att antisemitiska uttryck 
”inte väckt[e] något speciellt uppseende, vilket tyder på att antisemitismen var 

                                                 
14 Ibid., s. 87. 
15 Det är socialdemokraten Allan Vougt som fäller yttrandet om medkänsla, se Svanberg & Tydén 
2005, s. 87. 
16 Ibid., s. 87. Jämför kapitel 6. 
17 Ibid., s. 89. 
18 Ibid., s. 90. 
19 Telegrammet skickades den 26 september 1935 och publicerades i Judisk Krönika samma år, se 
Svanberg & Tydén 2005, s. 102–103. De nämner också Wulff Fürstenbergs tankeexperiment i 
samma tidskrift där Fürstenberg försökte få svenskar att sätta sig in i judarnas situation genom att 
byta ut nazister mot finnar och judar mot svenskar i Finland i sin beskrivning av vilka rättigheter 
som togs ifrån judarna i och med Nürnberglagarna, se Svanberg & Tydén 2005, s. 103–105 och 
sidorna 105–107 (om Leche-Löfgren). 
20 Jarlert 2006, s. 7. 
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allmänt accepterad och sanktionerad i den allmänna opinionen”.21 Rolf 
Torstendahl hävdar att det var vanligt att koppla ihop politik och rasbiologi på 
1920-talet. Det kunde exempelvis ta sig uttryck i påståenden om att judar var 
”annorlunda” och därför inte kunde representera andra än sig själva. 
Torstendahl påpekar att ett sådant uttalande inte måste, men kunde, innebära 
”en eftergift för den antisemitism som florerade”.22 

Föreställningar om judar på byrån och departementet på 1930-talet 
I denna del analyseras dokument från Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet 
där negativa föreställningar om judar utifrån bland annat idéer om ”ras” 
kommer fram. Eftersom tiden före 1938 inte ingår i min huvudsakliga under-
sökningsperiod är genomgången inte fullständig och heltäckande, utan syftar 
istället till att peka ut hur vissa begrepp och idéer som exempelvis ”judefrågan” 
eller föreställningar om judarnas ”rasegenskaper” användes och fylldes med 
innehåll. Hur frekvent förekommande dessa begrepp var eller om det fanns 
motstridiga användningar av samma begrepp inom myndigheterna kan jag 
därför inte med säkerhet uttala mig om. 

I december 1933 skickade Beck-Friis på Utrikesdepartementet ett brev till K. 
I. Westman på beskickningen i Bern angående underlag inför ett möte med 
flyktingrådet som Westman skulle delta i. Beck-Friis tipsade om olika 
promemorior angående flyktingar som skrivits av departementet och Social-
styrelsen och avslutade brevet med att utrikesministern bett honom framhålla 
att 

förvaltningsrådet framför allt tar sikte på judefrågan och speciellt med utgångspunkt 
därifrån behandlar det föreliggande problemet. Skulle så bliva förhållandet, kan 
det måhända behöva påpekas att uppdraget gäller även icke-judiska flyktingar och 
att beträffande denna kategori delvis helt andra synpunkter göra sig gällande än 
vad som angår judarna.23  

I januari 1934 skrev Torsten Undén på beskickningen i Wien till 
kabinettssekreterare Carl Hamilton att han fått svar på en verbalnot som han 
skickat ”med anledning av remissen i judefrågan” men att svaret var ”ytterst 
magert, vilket väl sammanhänger med ämnets ömtåliga natur”.24 Undén 

                                                 
21 Åhsberg 1999:2, s. 246. 
22 Torstendahl 1969, s. 145. Han skriver även att ”Många av dem som förfäktade allmänt 
politiskt-biologiska eller mer speciellt antisemitiska tankar på tjugotalet såg uppenbarligen ett nära 
sammanhang mellan dessa och den konservativt färgade ideologi man i övrigt bekände sig till”, se 
s. 146. 
23 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1049, Beck-Friis (UD) till Envoyén Westman (Bern), 
1.12.1933, no: 471, s. 2. 
24 RA, UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1049, Undén (Wien) till Herr Kabinettssekreterare 
m.m. Friherre Carl Hamilton (UD), 18.1.1934, inkom 21.1.1934, s. 1. Torsten Undén var bror till 
universitetskanslern Östen Undén som även var verksam i Utlänningsnämnden. 
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fortsatte med att hävda att Hamiltons inställning i ”judefrågan” var väldigt 
svensk, och för att illustrera det återgav han ett samtal med en icke namngiven 
person som betecknades som ”klok”. Denne person menade apropå Hitlers 
behandling av ”judefrågan” att det inte fanns något land som ville ta emot de 
tyska judarna: ”Ha inte alla folk, så snart de förstodo, vad det gällde, med 
händer och fötter värjt sig mot en stegrad invandring av judar?”25 Han fortsatte 
sin argumentation med att hävda ”att judarna äro som vitlök i mat. Om den 
ingår i minimala kvantiteter kan den icke skada, men blir det mera luktar hela 
anrättningen illa”.26 Undén avslutade skrivelsen med följande ord: 

I Sverige har man ingen aning om, vad judefrågan verkligen betyder. Därför är 
man böjd att betrakta den sentimentalt, men Du kan vara förvissad om, att finge 
vi in några hundra judefamiljer, som förökade sig så, som denna ras har för sed, så 
komme nästa generation att förbanna dem, som inte vetat att i tid stoppa 
immigrationen, och den därpå följande skulle inte finna något märkvärdigt i att 
hårda metoder till urinnevånarnas försvar komme till användning. Man behöver 
inte vara antisemit för att inse detta.27 

Den sista april 1936 lämnade Socialstyrelsen ett yttrande angående Sveriges 
deltagande i en konferens i Genéve där rättsligt skydd för tyska flyktingar skulle 
diskuteras. Styrelsen skrev att de korta tillståndstiderna motiverades av att 
många ”emigranter” 

icke kunnat och antagligen ej heller på längre sikt skulle kunna lyckligt inpassas i 
svensk miljö. Härvid har ingalunda rört sig om blott anpassning till affärskutym 
och dylikt, utan vanligen om ras- och folkegenskaper av mera obestämd natur.28 

I kapitel 5 visade jag att begreppen ”tyska flyktingar” och ”emigranter” var 
omskrivningar för judiska flyktingar och på det sättet ska det förstås även här.29 
För detta talar inte minst hänsyftningen på ”affärskutym”.30 

Debatterna och diskussionerna på 1930-talet rörde inte samma sak som på 
den allmänna nivån, men det finns vissa begrepp och föreställningar som 
återkommer. Det gäller begreppet ”judefrågan” och, kopplat till det, föreställ-
ningen att Sverige inte hade någon ”judefråga”. Ibland uttrycktes detta som att 
det inte fanns någon antisemitism i Sverige – utifrån dåtidens uppfattning om 
vad som var antisemitism och vad som inte var det – men att den kunde uppstå 

                                                 
25 Ibid., s. 2. 
26 Ibid., s. 2–3. (Sida 3 är dock felnumrerad som nummer 2.) 
27 Ibid. s. 3. (Sida 3 är dock felnumrerad som nummer 2.) 
28 RA, SoS, Bsa, B I:1, Till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet, Socialstyrelsen 
med yttrande rörande Sveriges deltagande i konferens i Genève för tillförsäkrande av rättsligt 
skydd åt tyska flyktingar, 30.4.1936, Exp. nr. I:617, s. 3. 
29 Jag har också påpekat att tidigare forskning visat detta, se Almgren 2005, s. 331. 
30 Se Andersson som visat att stereotyper om ”juden” bland annat innehöll föreställningar om att 
judar var ohederliga affärsmän, se Andersson 2000, s. 472. 
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om alltför många judar tilläts komma in i landet. I riksdagsdebatten blev det till 
exempel en strid om huruvida ”judefrågan” skulle uppfattas som ett internt 
tyskt problem eller om frågan faktiskt angick Sverige och svenskarna. 

Precis som visats i kapitel 5 var det vanligt med omskrivningar där myndig-
heterna skrev ”tyska flyktingar”, ”emigranter” och ”svårassimilerbara element” 
istället för ”judiska flyktingar”. Den förklaring som gavs till varför judar inte 
kunde assimileras i det svenska samhället handlade om skillnader i ”rasegen-
skaper”. Även om det inte verkar ha varit vanligt finns det exempel på att öppet 
antisemitiska föreställningar uttrycktes. På den allmänna nivån gjordes detta 
huvudsakligen i ”nazistpressen” där ord som ”judeinvasion” och ”judeimport” 
användes, men även på svenska myndigheter var det möjligt att hävda att 
”judarna äro som vitlök i mat” och att ”den judiska rasen” har ”för sed” att 
föröka sig och ta över hela samhällen. Liksom tidigare var det endast en person 
som uttryckte sådana explicita föreställningar och förmodligen var det inte 
vanligt förekommande.31 

Föreställningar om judar i riksdagsdebatten  
inför den nya utlänningslagen 
Den första utlänningslagen tillkom, som redan nämnts, 1927 och skulle 
omprövas vart femte år. Den förlängdes 1932 men då det återigen började bli 
dags för en förlängning väcktes i 1936 års riksdag motioner om tillägg och 
ändringar i lagen. Enligt Lindberg togs själva flyktingfrågan upp i tre motioner: 
två som föreslog en restriktivare politik och en som förordade en vidgning av 
asylrätten.32 

För den restriktiva linjen stod högerpartiets ledamot Gösta Bagge och 
Nationella Gruppen som lade fram varsin motion.33 Nationella Gruppen karak-
teriseras av Lindberg som extremast eftersom de ställde krav på en 
”’rasbiologisk invandringskontroll’” för att bevara Sveriges ”ideala tillstånd”. 
De skilde, enligt Lindberg, mellan dels gamla judiska släkter i Europa, som 
påstods vara ”kultiverade” och ”musikälskande”, dels ”primitiva” östeuropeiska 

                                                 
31 I det här fallet var det Torsten Undén som uttryckte öppet antisemitiska föreställningar vid 
1930-talets början men i kapitel 5 diskuterade jag även ett senare exempel, Folke Malmar, som 
uttryckte liknande föreställningar vid 1930-talets slut. Även om jag håller fast vid min tolkning att 
det var ovanligt är det intressant att notera att det trots allt var möjligt att uttrycka den typen av 
åsikter på Utrikesdepartementet på 1930-talet. 
32 Lindberg 1973, s. 49–50. Debatten beskrivs också i Larsmo 2007a, s. 199. För den generösa 
linjen stod socialdemokraterna Georg Branting, Fredrik Ström och Ruth Gustafson. De menade 
att utvecklingen i Tyskland hade skapat ett nytt läge och att man därför borde utvidga begreppet 
politisk flykting till att gälla ”person, som på grund av politiska, konfessionella eller raspolitiska 
skäl tvingats till emigration från sitt hemland”. Lindberg 1973, s. 51–52. Motionärer i första kam-
maren var Branting och Ström medan Gustafson motionerade i andra kammaren. 
33 Larsmo skriver att Nationella Gruppen bestod av tre ledamöter i andra kammaren som repre-
senterade Sveriges Nationella Förbund (SNF), se Larsmo 2007a, s. 199. 
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judar som sades vara ”okultiverade, asociala, giriga människor”. De menade 
vidare att det var dessa ”primitiva” östjudars fel att antisemitismen hade 
”skärpts” och såg en risk att detsamma skulle kunna ske i Sverige med de gamla 
judiska släkterna.34 Detta språkbruk pekar dels mot negativa föreställningar av 
judar som grupp, dels mot östjudefobiska föreställningar. 

Bagges motion var inte lika långtgående. Han krävde istället en ”’skärpning av 
kontrollen över främlingsinvasionen i riket’”, efterlyste en central utlännings-
myndighet och diskuterade de olika kategorier av flyktingar som sökte sig till 
Sverige. Dessa delades in i tre grupper: politiska flyktingar, nazister och tyska 
judar. Enligt Lindberg såg Bagge en fara i att de tyska judarna kunde förlora sitt 
medborgarskap och bli statslösa. För att de inte skulle söka sig till Sverige och 
kräva svenskt medborgarskap menade Bagge att viseringstvång måste införas 
för att ”förebygga invandring hit av befolkningselement, som i flera viktiga 
hänseenden skulle kunna framkalla svårartade komplikationer”. Lindberg 
karakteriserar Nationella Gruppens motion som ”en fortsättning på den öppna 
och allmänt vedertagna rasbiologiska synen under tjugutalet” medan Bagges 
motion karakteriseras som ”mer försiktigt formulerad”.35 Samtidigt som det går 
att tolka Bagges motion som försiktigare innehöll även den föreställningar om 
judarna som ett ”problem”, ett problem hade att göra med deras särskilda 
karaktär som ”judar”. Med andra ord var det snarare fråga om en gradskillnad 
än en artskillnad. 

Motionerna lämnades till behandling i andra lagutskottet som i sin tur 
skickade ut dem på remiss till Socialstyrelsen, läns- och polismyndigheterna, 
Skånes handelskammare och Sveriges Köpmannaförbund.36 Nedan undersöks 
Socialstyrelsens remissvar litet närmare. 

Socialstyrelsens remissvar 
I mars 1936 avgav byråchefen Kurt Bergström och Socialstyrelsens general-
direktör Gunnar Huss sitt yttrande till riksdagens lagutskott.37 De menade att 
Socialstyrelsens uppfattning var att 1927 års utlänningslag skulle fungera som 
en spärr mot utländsk arbetskraft och mot ”ur ras- eller annan synpunkt svår-
assimilerbara element”.38 De skrev vidare att när det gäller de ”egentliga politiska 
flyktingarna” som löper risk att straffas i sitt hemland för att de begått ett 

                                                 
34 Lindberg 1973, s. 50. 
35 Ibid., s. 50–51. 
36 Ibid., s. 53. Jag har inte undersök närmare hur remissinstanserna valdes ut men det är intressant 
att notera att det enbart var Skånes handelskammare som fick uttala sig, trots att det fanns flera 
handelskammare i Sverige än denna som också hade varit tänkbara som remissinstanser. 
37 Socialstyrelsens remissvar analyseras även av Lindberg, se densamme 1973, s. 53–55. 
38 RA, SoS, Bsa, B I:1, Till Riksdagens andra lagutskott, Riksdagens andra kammares första 
tillfälliga utskott, Hs [signatur för Gunnar Huss]/Kurt Bergström (Socialstyrelsen), 10.3.1936, 
Exp. nr: I:453–454, s. 12. 
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politiskt brott så borde de beviljas tillstånd.39 Däremot räknades inte ”utlänning, 
som åberopar känsla av vantrevnad med den politiska regimen i hemlandet” 
som politisk flykting, och de påpekade att denna uppfattning delades av ”mera 
betydande, politiskt betonade svenska hjälporganisationer för flyktingar”.40 

Senare i yttrandet diskuterade de hur ”utlänningar av judisk börd” borde 
behandlas och påpekade att ett beviljat uppehållstillstånd ”i realiteten ofta måste 
anses åsyfta bosättning för en längre tid eller all framtid”. De skrev också att 
”vissa judar i realiteten böra jämställas med egentliga politiska flyktingar”. 
Därefter kom styrelsen in på hur många judiska flyktingar som fanns i Sverige, 
och konstaterade att det var svårt att slå fast detta eftersom frågan inte enbart 
var ”en religions- utan tillika en rasfråga”. Ansökningsformulärets fråga om 
religion sågs av styrelsen som ett problem eftersom det inte gav ”ett uttöm-
mande svar”.41 I kapitel 5 visade jag att Utrikesdepartementet senare löste detta 
problem genom att införa en fråga om ”folkras” i sina passviseringsblanketter 
medan utlänningsbyrån efterfrågade judisk ”ras” i utlänningsräkningen i 
februari 1939. 

Socialstyrelsen knöt också an till förslaget i en av motionerna att ”endast med 
svenskar i nationalitetshänseende närstående invandrare” skulle ges uppe-
hållstillstånd, och menade att ”ifrågavarande problem lärer sakna nämnvärd 
praktisk betydelse annat än i fråga om utlänningar av judisk ras”. Styrelsen 
menade vidare att Sverige hade ”iklätt sig vissa, åtminstone moraliska förplik-
telser” som skulle överges om lagstiftningen skulle ändras, och menade också 
att den börda landet hittills burit ”synes näppeligen vara så stor, att tyngden 
därav skulle anses böra föranleda ett radikalt brytande med hittills följda grund-
satser”.42 

Styrelsen avslutade sitt yttrande med att starkt argumentera emot en särlag-
stiftning för politiska flyktingar och istället argumentera för att myndigheterna 
fick ”nödig frihet att alltefter de individuella omständigheterna handla i det 
enskilda fallet”.43 Remissvaret gav tydliga besked om vilken grupp som sågs 
som problematisk, nämligen judarna. Judiska flyktingar diskuterades som en 
egen kategori och med hjälp av ett omskrivande språkbruk beskrevs de som 
”svårassimilerbara” ur ”rassynpunkt”, kort sagt som ett ”problem”. De 
kategoriserades även som ”utlänningar” som vantrivdes i sitt hemland och på 
detta sätt bagatelliserades deras flyktbehov och den nazistiska regimens för-
följelser. 

Denna bagatellisering blev än tydligare i pressmeddelandet som skickades till 
Tidningarnas Telegrambyrå (TT) den 24 mars 1936. I detta skilde Social-
                                                 
39 Lindberg 1973, s. 20. 
40 Ibid., s. 21. Det framgår inte vilken eller vilka hjälporganisationer som åsyftas, men att döma av 
formuleringen ”politiskt betonade” var det i stort sett bara den socialdemokratiska Arbetar-
rörelsens flyktinghjälp som passade in i beskrivningen. Vad Mosaiska församlingen i Stockholm 
ansåg om definitionen av politisk flykting framgår inte. 
41 Ibid., s. 22. 
42 Ibid., s. 31. 
43 Ibid., s. 33. 
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styrelsen på ”politiska flyktingar” och ”judiska immigranter”. Styrelsen tog 
också avstånd från införandet av ”någon slags biologisk invandringskontroll” 
och påpekade att när det gällde judarna hade Sverige ”iklätt sig åtminstone vissa 
moraliska hjälpförpliktelser”. Styrelsen avslutade med att avvisa särskild lag-
stiftning för politiska flyktingar: ”förfarandet i dylika i eminent grad mänskliga, 
individuella frågor bör bedömas från fall till fall och allmänna, schablonmässiga 
regler skulle lätt nog öppna dörren för allehanda tvivelaktiga individer”.44 ”Ras-
synpunkterna” som rörde svårigheter att assimilera gruppen berördes intressant 
nog inte. 

Lindberg hävdar att remissvaret ”visar en nyanserad insikt i flykting-
problematiken, även om man i de praktiska synpunkterna intog en försiktig 
tolkning”. Detta hängde ihop med att styrelsen värnade sin handlingsfrihet. 
Han konstaterar vidare att de andra organisationernas remissvar var betydligt 
mer negativa till invandringen.45 Lindbergs karakterisering av Socialstyrelsens 
svar är säkert riktigt i förhållande till de övriga remissvaren. Men även om 
styrelsen kan sägas ha en mer flyktingvänlig inställning gällde den humanitära 
flyktingpolitiken inte i första hand judarna utan de politiska flyktingarna, även 
om vissa judar jämställdes med politiska flyktingar. Sverige hade ”vissa 
moraliska förpliktelser” att ta emot judar, men i huvudsak borde uppehålls-
tillstånd ges till invandrare som var i ”nationalitetshänseende närstående”, det 
vill säga inte till judar. Att judar betraktades som ett problem gick, som tidigare 
nämnts, tillbaka på att de sågs som ”svårassimilerbara element” ur ”ras-
synpunkt”. Socialstyrelsens sätt att värja sig mot ”schablonmässiga regler” 
handlade inte primärt om diskriminering utan om att ha kontroll samt att 
behålla sin handlingsfrihet och rätt att utestänga den som uppfattades som 
”icke önskvärd”. Jag kan också konstatera att flera av de synpunkter som 
styrelsen uttalade senare kom att bli riktlinjer och praxis i hanteringen av 
flyktingpolitiken.46 

Lagutskottet avvisade Nationella Gruppens motion och var vag när det gällde 
den socialdemokratiska motionen om ett vidgat flyktingbegrepp. Istället anslöt 
utskottet sig till Bagges motion och föreslog att riksdagen skulle utreda tekniska 
förbättringar av utlänningskontrollen. Efter debatt i bägge kamrarna godkändes 
förslaget om att en utredning skulle tillsättas och i juni 1936 utsågs de 
sakkunniga.47 Utredningen blev klar i december samma år och i den nya 
remissrundan lämnade Socialstyrelsen ett 150 sidor långt yttrande. Lindberg 
menar att styrelsens svar ”var helt konsekvent med dess reaktion inför de första 

                                                 
44 RA, SoS, Bsa, B II:1, Socialstyrelsen om främlingskontrollen, Till TT 24.3.1936. 
45 Lindberg 1973, s. 55–56. 
46 Jämför kapitel 5. 
47 Lindberg 1973, s. 56–57. Utredningen leddes till en början av dåvarande kabinettssekreteraren 
Christian Günther, och efter hans avhopp av Gösta Siljeström. Övriga sakkunniga var polis-
intendenten Alvar Zetterquist, advokaten Arnold Sölvén, byråchefen Magnus Hallenborg från 
Utrikesdepartementet och revisionssekreteraren Olof Thulin, se s. 57.  
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motionerna”.48 Larsmo har karakteriserat utlänningslagen som ”en farligt suddig 
kompromiss”.49 

”Invasionshot”, Bollhusmötet och en avsomnande debatt 
Två händelserika år i den svenska flyktingpolitikens historia var 1938 och 1939. 
Det var först under 1938 som större strömmar av judiska flyktingar sökte sig till 
Sverige i samband med att läget i Nazityskland blev allt svårare. Den första 
strömmen kom direkt efter Tysklands annektering av Österrike i mars 1938 och 
den svenska regeringen svarade genom att införa visumtvång för österrikiska 
medborgare. Under sommaren skedde den stora flyktingkonferensen i franska 
Evian som initierats av den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt, 
och under hösten ökade trycket återigen mot svenska, och andra europeiska 
länders, gränser sedan tyskarna började ersätta österrikiska med tyska pass för 
att undgå viseringstvång. Rykten var i svang som sade att de nazistiska 
myndigheterna tvingade judar att skriva på en förbindelse att inte återvända till 
sitt hemland.50 

Det var mot den bakgrunden som septemberkungörelsen utfärdades den 9 
september 1938. Under hösten hotade även svenska Utrikesdepartementet, i 
likhet med det schweiziska, med att införa visumtvång för tyska medborgare 
som motåtgärd mot att österrikiska medborgare beviljades tyska pass. Hårda 
förhandlingar fördes mellan tyska, svenska och schweiziska myndigheter där 
krav ställdes att de svenska och schweiziska gränskontrollerna skulle kunna 
skilja mellan ”önskade” och ”oönskade” tyska medborgare. Förhandlingarna 
slutade, som tidigare nämnts, med att nazisterna införde J-stämpeln i tyska och 
österrikiska judars pass, och därmed backade de svenska respektive schweiziska 
myndigheter från sina hot om visumtvång.51 

I november sköts legationssekreteraren Ernst vom Rath på tyska ambassaden 
i Paris av den tysk-judiske ynglingen Herschel Grynszpan vars föräldrar 
månaden innan hade utvisats till Polen. Utvisningen av de cirka 17 000 tidigare 
polska, men nu statslösa, judarna var en reaktion på polska myndigheters 
deklaration att alla som levt utanför Polen i mer än fem år skulle fråntas sina 
pass. Grynszpans avsikt var att skjuta en person på ambassaden för att väcka 
omvärldens reaktion på utvisningen av hans föräldrar och andra polacker, men 
då vom Rath avled användes dådet av nazisterna som en förevändning för en 
våldsam pogrom över hela Tyskland och Österrike mot judar som i efterhand 
fått namnet ”Rikskristallnatten” eller Novemberpogromen.52 

                                                 
48 Ibid., s. 61, 63. 
49 Larsmo 2007a, s. 200. 
50 Lindberg 1973, s. 81–85. 
51 Se Lindberg 1973, s. 127–158; Levine 1998, s. 104–107; Karlbom 2000, s. 158–160; Jarlert 
2006, s. 61; Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 108. 
52 Svanberg & Tydén 2005, s. 136–137. 
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Novemberpogromen utlöste den andra vågen av flyktingströmmar, och 
svenska medier fördömde nästan samfällt pogromen som barbarisk och 
oanständig för ett kulturfolk som tyskarna. Men ganska snart svalnade 
fördömandena och den svenska pressen började istället återigen att tala om en 
”invasion” av judiska flyktingar till Sverige.53 Jag har tidigare visat att det var i 
detta skede som Socialstyrelsens förslag om en utlänningsräkning kom. Den 17 
februari 1939 hölls det beryktade Bollhusmötet i Uppsala där studenterna efter 
en omröstning skrev under en resolution i vilken de protesterade mot invand-
ringen. Uppsalamötet följdes av liknande möten i Stockholm och Lund i 
februari och mars samma år.54 I undersökningen kommer tre riksdagsdebatter 
att diskuteras som alla ägde rum i kölvattnet av de ovan beskrivna händelserna. 
Debatterna ägde rum i januari, februari och april 1939 och jag inleder med 
januaridebatten. 

Om rätt ska vara rätt var januaridebatten mer en fråga ifrån en enskild riks-
dagsledamot än en regelrätt debatt. Frågeställaren var folkpartisten Knut 
Petersson som utifrån septemberkungörelsen kritiserade svenska myndigheter 
för hanteringen av flyktingärenden. För att förstå Peterssons kritik och vad han 
kände till om kungörelsen måste vi dock backa till händelseutvecklingen under 
hösten 1938 och Utrikesdepartementets agerande i samband med dessa 
händelser.55 

Bakgrunden till debatten var alltså att Utrikesdepartementets förhandlingar 
med tyskarna ”ingav vissa betänkligheter” hos departementets tjänstemän. 
Trots en motvilja att ”komma i samklang med den tyska antisemitiska poli-
tiken” och trots undvikande av ordet ”jude”, genom omskrivningar som ”’icke-
önskvärda’, ’personer som bör avvisas’, ’personer som kan förmodas icke 
återvända utan risk för obehag’”, menar Lindberg att ”man knappast [kan] 
komma till någon annan slutsats, än att avsikten faktiskt var att få till stånd en 
särbehandling av judarnas pass”.56 

Han påstår också att departementet försökte ”avskärma dessa förhandlingar 
från insyn och debatt”, men detta lyckades uppenbarligen inte eftersom frågan 
väcktes i riksdagen. Där påstod Petersson att septemberkungörelsen innebar ett 
”administrativt godtycke” och att den innebar en ändring i utlänningslagen. 
Justitieminister K. G. Westman tillbakavisade kritiken genom att hävda att 
särbestämmelserna för politiska flyktingar fortfarande var giltiga. Lindberg drar 
slutsatsen att det ”gällde [för regeringen] att understryka att det skärpta 

                                                 
53 Svanberg & Tydén 2005, s.137–147 (om Novemberpogromen) och s. 160 (om 
”invasionshot”). Se även Leth 2007, s. 175. 
54 Leth 2007, s. 181–186, 189–190. För en utförligare redogörelse och analys av Bollhusmötet, se 
första delen i Larsmo 2007b. Se även Oredsson om studentmötena i Uppsala, Lund och Stock-
holm, densamme 1996, s. 61–71. 
55 Departementets agerande och föreställningar om judar borde förvisso analyseras på myndig-
hetsnivån, men eftersom agerandet är nödvändigt att känna till som bakgrund återges de viktigas-
te dragen utifrån Lindbergs analys. 
56 Lindberg 1973, s. 151. 
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kontrollsystemet inte var synonymt med en förändring av flyktingpolitiken i 
negativ riktning”.57 Han framhåller också att regeringen var ”angelägen om att 
detaljföreskrifterna […] inte kom ut” samt att det är ”uppenbart, att Knut 
Petersson inte kände till” det hemliga cirkuläret från oktober 1938.58 Strategin 
att undanhålla riksdagen information användes även vid andra tillfällen.59 

Lindberg förklarar departementets försök att undanhålla agerandet och 
handlingarna från offentlighetens ljus med en rädsla för att agerandet skulle 
kunna tolkas som ”delaktighet i den tyska raspolitiken”. Detta hade troligen 
väckt protester bland flyktingvännerna, vilket i sin tur skulle ha kunnat leda till 
en risk för krav på att departementets självständighet begränsades.60 

I den andra riksdagsdebatten, den 22 februari samma år, skulle ett statligt 
bidrag för flyktingars uppehälle och utbildning diskuteras. Men eftersom 
debatten ägde rum strax efter Bollhusmötet i Uppsala kom den istället att 
handla om flyktingfrågan på ett mer generellt plan.61 Debatten var lång och 
högljudd, och det viktiga är inte att återge exakt vad samtliga talare sade, utan 
vad som kunde sägas och vad gränsen gick för vad som inte kunde sägas. 

Svanberg och Tydén skriver att det å ena sidan fanns en indignation över den 
flyktingfientliga inställningen i Uppsala, men å andra sidan försvarades också 
den restriktiva flyktingpolitiken. Flera riksdagsledamöter ”talade explicit om 
’judeproblemet’, och hävdade att judisk invandring kunde medföra svensk anti-
semitism”, medan bondeförbundaren Otto Wallén uppenbart gick över gränsen 
då han sade att ”jag erkänner gärna […] att idag är jag antisemit”.62 Walléns 
uttalande väckte våldsamma protester, och Byström menar att det intressanta 
inte är själva yttrandet ”utan det faktum att han inte fick stå oemotsagd”. 
Byström menar att svenska politiker ”mycket väl [kunde] tillåtas uttrycka en 
anti-judisk hållning med motiv hämtade från traditionella antisemitiska 
tankestrukturer. Men han fick inte, likt Wallén, öppet deklarera sig som 
antisemit. Där gick gränsen”.63 
                                                 
57 Ibid., s. 152–154. 
58 Ibid., s. 154. 
59 Utrikesdepartementets strategi att hemlighålla sitt agerande syns också i en förfrågan från kon-
stitutionsutskottet i februari samma år, där man lät bli att lämna ut handlingar om september-
kungörelsen och upphävandet av österrikiska pass i oktober 1938 med hänvisning till att ”några 
handlingar inte fanns”, se Lindberg 1973, s. 155. Även Gösta Engzells redogörelse för flykting-
frågan i ett föredrag inför interparlamentariska gruppen i riksdagen, den 16 februari 1939, då han 
undlät att nämna departementets förhandlingar kan tolkas på detta sätt. Lindberg konstaterar att 
”något tillfälle till debatt blev det följaktligen inte”, se densamme 1973, s. 156. Denna strategi 
användes även av utrikesdepartementet i transiteringsfrågan då svenska folket informerades om 
saken i vaga ordalag i en kommuniké den 5 juli 1940. Karl Molin skriver att ”kommunikén 
präglades av en uppenbar strävan att bagatellisera det svenska medgivandet” och att ”tendensen 
var densamma i de redogörelser regeringen lämnade i riksdagen”, se Karl Molin, ”Konflikt och 
samförstånd i svensk inrikespolitik under andra världskriget”, Stormaktstryck och småstatspolitik. 
Aspekter på svensk politik under andra världskriget, Stig Ekman (red.), Stockholm 1986, s. 14. 
60 Lindberg 1973, s. 156–158. 
61 Svanberg & Tydén 2005, s. 163. 
62 Ibid., s. 163, 171. 
63 Byström 2008, s. 119–120. 
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Jag vill avsluta med debatten i april 1939 då socialministern Albert Forslund 
”svarade undvikande vid riksdagens frågestund”. Den socialdemokratiske 
riksdagsmannen E. G. C. Brandt hade ställt frågan om vad anledningen var till 
att svenska myndigheter skärpt villkoren för transmigranter som sökte tillstånd 
att uppehålla sig i Sverige i väntan på vidareresa till annat land. Forslund 
hänvisade till Socialstyrelsens svar att den ”icke skärpt hittills tillämpade 
grunder”. Brandt nöjde sig dock inte med svaret utan kontrade med att han fått 
det rakt motsatta beskedet ”att man verkligen något restringerat villkoren” och 
att det berodde på att den ökade risken för krig gjorde att styrelsens bedömning 
av att utsikterna för en flykting att resa vidare hade minskat.64 

Redogörelsen ovan av den allmänna debattnivån visar att det var legitimt att 
uttrycka antisemitiska föreställningar i riksdagen och att hävda att ”judefrågan” 
riskerade att bli aktuell för Sverige om alltför många judar tilläts komma till 
Sverige. Den visar också att det fanns röster som protesterade mot dessa 
antisemitiska föreställningar. Däremot tycks det ha funnits en enad front mot 
det som uppfattades som illegitimt, nämligen att uttrycka programmatiska anti-
semitiska föreställningar eller att explicit hävda att man var ”antisemit”. Det 
talar för att karakteriseringen av den efterkrigstida ”nya antisemitismen” som en 
”antisemitism utan antisemiter” måste modifieras. Fenomenet tycks inte så nytt 
trots allt utan existerade redan under andra världskriget.65 

Redogörelsen visar också att den svenska flyktingpolitiken inte i första hand 
fördes i offentlighetens ljus och där granskades utav riksdagen, utan att departe-
mentet föredrog att sköta politiken på egen hand. Detta går också hand i hand 
med mina tidigare redovisade resultat vad gäller utlänningsbyrån. En tolkning 
av socialministerns undvikande svar skulle därför kunna vara att denna strategi 
också var regeringens. En annan förklaring vore att socialministern svarade 
undvikande eftersom han inte var informerad om den förda politiken.66 

Språkbruket på utlänningsbyrån 1938–1939 
I denna del studeras huvudsakligen föreställningar om antisemitism, som trots 
att de inte upptar någon stor del i texterna ändå skymtar fram här och där i flera 
skrivelser.67 I det tidigare nämnda svaret till Socialdepartementet från slutet av 
1938 skrev Bergström att vid sidan av humanitära och arbetsmarknads-
synpunkter måste styrelsen också bedöma frågan ”ur synpunkten av de 
                                                 
64 Svanberg & Tydén 2005, s. 175–176. 
65 Bachner 2000, s. 456–457, 464; Benz 2004, s. 146–154; Laqueur 2006, s. 5–10, 207–208. 
66 Jag har inte undersökt regeringens ingripande i myndigheternas arbete med flyktingfrågorna, 
men liksom i kapitel 7 tycks det som att regeringen överlät ansvaret för utformningen av 
flyktingpolitiken till myndigheterna och att den därför inte var särskilt aktiv eller välinformerad i 
frågan, se Lindberg 1973, s. 280; Levine 1998, s. 79; Hansson 2004, s. 141. Precis det motsatta 
gällde de sovjetryska flyktingarna där Berge visat att regeringen var aktiv och hade frågan i ett fast 
grepp, se Berge 1992, s. 96. 
67 Denna del har publicerats tidigare, se Kvist Geverts 2008. 
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faromoment – närmast av psykologisk art – för inre förhållanden i övrigt, som 
kunna uppstå genom en mer omfattande dylik invandring”.68 Lindberg har 
tolkat detta som en föreställning om att antisemitismen skulle kunna blossa upp 
i Sverige om judar tilläts invandra, och jag instämmer i den tolkningen.69 

Också i det tidigare omnämnda föredraget som Drougge höll i februari 1939 
skymtade föreställningar om antisemitism fram då han försökte förklara varför 
nazisterna hade ett ”judeproblem”: 

Betraktar man saken lugnt, måste man finna det i denna situation ganska naturligt 
att en antisemitisk rörelse fick näring i länder med stor judisk befolkning. 
Hundratusentals, ja miljoner människor gingo arbetslösa och det föreföll som om 
utrymmet skulle bli allt trängre. De i dessa länder boende judarna voro visserligen 
i regel landets medborgare, men de räknades i alla fall inte riktigt till landets folk. 
De voro i folkets ögon främmande element, och skulle inte främmande element få 
maka åt sig i nödtider? Så resonerade man – kanske ännu i allmänhet inte öppet 
eller ens medvetet – och man kom till slutsatsen: judarna få göra som förr, de få 
till stort antal emigrera. […] Ur denna synpunkt stod det redan 1932 klart för den 
uppmärksamme iakttagaren, att en explosion mycket väl kunde inträffa 
någonstans i Europa, liksom det i dag för en sådan iakttagare står klart, att redan 
en lätt lågkonjunktur innebär allvarlig risk för dylika explosioner i vissa länder, där 
judarna äro talrika, men antisemitismen ännu kunnat hållas tillbaka.70 

Drougge försökte att rationellt förklara varför nazisterna agerade som de gjorde 
i Tyskland och uttryckte förståelse för att antisemitismen uppstod där det fanns 
många judar, en i sig antisemitisk föreställning.71 Hans beskrivning att det var 
”naturligt att en antisemitisk rörelse fick näring” påminner om den ”’instinktens 
antisemitism’” som Ola Hansson och Bengt Lidforss menade var ”en berättigad 
’folkstämning’”, vilket Mattias Tydén visat. Hansson och Lidforss skilde 
dessutom på denna mer moderata antisemitism och propagandistisk 
antisemitism, och Tydén menar att dessa två ”intellektuella märkesmän” banade 
väg också för en grövre antisemitism.72 Av Drougges sätt att uttrycka sig om de 
tyska judarna och av skrivningen i kommunikén till TT tycks det som att han 
även betraktade de svenska judarna som ”främmande element”. 

I artikeln i Mellanfolkligt Samarbete finns ytterligare ett försök av Drougge att 
förklara varför Tyskland skärpte judeförföljelsen: 
                                                 
68 RA, Ub, B I:1, Socialstyrelsen till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet, Exp. nr: 
VI:398, 7.11.1938, s. 2. 
69 Lindberg 1973, s. 291. 
70 RA, UD, 1920 års dossiersystem, P:1325, Föredrag hållet av sekr. E. Drougge i en av A.V.F:s 
avdelningar i Stockholm den 28 februari 1938 (feldaterat, se not 26), s. 8-9. 
71 Drougges försök att rationellt förklara det tyska agerandet påminner om de liberala demo-
kratiernas problem att förstå den nazistiska regimen och tolkningen att förföljelserna av judarna 
måste vara ”rationell” enligt principen ingen rök utan eld, eftersom allt annat verkade osannolikt 
och ologiskt. Tony Kushner, The Holocaust and the Liberal Imagination. A Social and Cultural History, 
Oxford & Cambridge 1994; Donald Bloxham & Tony Kushner, The Holocaust. Critical historical 
approaches, Manchester 2004. 
72 Tydén 1986, s. 35, 37. 
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Om de direkta orsakerna härtill, vet man ännu föga. Emellertid ligger den tanken 
nära till hands, att Tyskland i största möjliga mån snarast önskade öka sin 
ekonomiska motståndskraft under krig […]. Det vore då följdriktigt att från landet 
söka avlägsna element, som kunde tynga folkförsörjningen eller kunde antagas 
utgöra annan fara för landet. Till dessa element hörde judarna, som efter tidigare 
förföljelser kunde antagas vara föga benägna för lojalitet och som i mycket 
betydande utsträckning representerade det under krigshushållning ganska 
improduktiva handelsyrket.73 

Därefter skrev Drougge att det var ”uppenbart att Sverige, lika litet som andra 
länder” kunde ta emot ett stort antal flyktingar och ”beträffande judiska flyk-
tingar måste för övrigt vårt utrymme anses relativt begränsat”. Förklaringen till 
varför Sverige inte kunde ta emot så många judar sades vara ”det judiska 
flyktingklientelets säregna sammansättning i yrkeshänseende” som hävdades 
medföra en stor risk för att de skulle falla fattigvården till last.74 

I artikeln i Social Årsbok 1939 beskrevs den tyska raspolitiken av Drougge 
som att ”åtgärderna mot judarna i Tyskland utvecklades mera stegvis”. Anti-
semitismen karakteriserades som ”en judefientlig inställning av samma slag, 
som av ålder förekommit i östra Europa”. Om antisemitismen i Österrike skrev 
han i samma artikel att den ”tydligt återspeglade en redan sedan förkrigstiden 
ganska utbredd antisemitism” och att det var först i och med Nürnberglagarnas 
tillkomst som ”judeutvandringen [ändrade] karaktär”.75 Det är intressant att se 
att Drougge förstår vad antisemitism är men också att han verkar anse att den 
”äldre” formen av antisemitism inte är lika allvarlig som den ”yngre”. Drougges 
uppdelning skulle kunna innebära att han skiljer mellan en religiös antisemitism 
(äldre) och en rasantisemitism (yngre), men den skulle också kunna förstås som 
att gränsen gick vid våldet. Antisemitism i ord var förståelig medan anti-
semitism uttryckt i våldshandlingar inte var det. 

Jag har tidigare visat att både Drougge och Bergström omfattade föreställ-
ningen att antisemitismen kunde blossa upp i Sverige om landet tog emot för 
många judar. Båda sade explicit att de bara ville behandla ”sakupplysningar” 
och ”undvika värdeomdömen” och detta tolkar jag som att Bergström och 
Drougge försökte, att i Hägerströms anda, leva upp till den objektive och 
saklige tjänstemannens ideal. Det värderande språkbruket som de exempelvis 
använde när de benämnde judiska flyktingar ”icke-arier”, ”emigranter” eller 
”judiska utvandrare” tycks de uppfatta som just ”sakupplysningar”, inte 
värdeomdömen.76 Drougge gick dock betydligt längre än Bergström i sina 
försök att förstå nazisternas raspolitik när han skrev att det är ”naturligt” att 

                                                 
73 Drougge 1939:9, s. 208. 
74 Ibid., s. 209. 
75 Drougge 1939, s. 183, 184–185. 
76 Termen ”emigrant” användes förvisso av de politiska flyktingarna själva men här används ter-
men inte om denna grupp, utan om judar, och som ett sätt att kontrastera ”flyktingar” mot 
”utvandrare”. 



 244 

antisemitismen blossar upp i Tyskland där de tyska judarna visserligen var 
landets medborgare men ändå betraktades som ”främmande element”. Hans 
påståenden att judarna var ”illojala” och tillhörde det ”improduktiva handels-
yrket” är de två tydligast förekommande exemplen på antisemitiska stereotyper 
om judar.77 

Att Drougge beskrev de tyska judarna som annorlunda trots att de var tyska 
medborgare säger också något om varför svenska judar överhuvudtaget 
nämndes i utkastet till TT-kommunikén om utlänningsräkningen. Nu ströks 
visserligen meningen om de svenska judarna, men jag menar att Drougges 
utkast visar att han var beredd att gå längre och att han inte betraktade svenska 
judar som någon självklar del av det svenska folket utan som ”främmande 
element”. 

Debatt om lagstiftning mot antisemitisk propaganda 
Mikael Byström har undersökt antisemitismens inverkan och uttryck i 
riksdagsdebatter under åren 1942–1947. En av de debatter han analyserar 
handlar om förslaget om lag mot raspropaganda som lades fram vid två till-
fällen i den svenska riksdagen, 1942 och 1943. Det första tillfället var i januari 
1942 då en motion om lag mot raspropaganda lades fram i bägge kamrarna. 
Byström hävdar att motionen ”bör läsas som ett demokratins upprop mot 
diktaturens Tyskland eftersom huvudtesen löd att antisemitismen var oförenlig 
med demokrati”.78 Han fortsätter: 

Vad som hände ute i Europa ansågs vara något fullständigt främmande ”för 
svensk tradition och kultur” medan rashets som företeelse stred mot all 
rättsåskådning eftersom ”människovärdet och […] medborgares värde är 
oberoende av ’ras’ och härkomst”. I botten fanns alltså både ett politiskt och ett 
djupt humanistiskt perspektiv.79 

Första lagutskottet svarade ”att det i sak delade den uppfattning som uttrycktes 
i motionen” och att det var ett problem att ”’den allmänna 
anständighetskänslan’” kunde såras av påhopp som baserades på ”ras eller 
religion”. Trots detta avslogs motionen med hänvisning till att 
straffrättskommittén redan gjorde en översyn av strafflagen.80 

                                                 
77 Andersson 2000, s. 252. 
78 Byström skriver att den socialdemokratiske riksdagsmannen E.G.C. Brandt var huvudmotionär 
i första kammaren medan socialdemokraten Ruth Gustafson lade fram förslaget i andra 
kammaren. Motionen undertecknades även av Georg Branting, Fredrik Ström, Kerstin 
Hesselgren med flera. Byström 2008, s. 123. 
79 Ibid., s. 123. 
80 Ibid., s. 123. 
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En ny motion på samma tema återkom ett år senare.81 Denna gång var 
antisemitismen det centrala temat och motionen motiverades med hänvisning 
till kännedomen om ”förintelseåtgärderna mot den judiska befolkningen i 
Europa”. Här framhölls särskilt deportationerna av de norska judarna. Också 
vid detta tillfälle avslogs motionen med hänvisning till den pågående 
utredningen av strafflagen men Byström poängterar att det mest anmärknings-
värda var att några ledamöter reserverade sig med motiveringen att ”ingenting 
hade hänt sedan utskottet senast behandlade motionen som innebar något 
förändrat perspektiv i frågan”.82 

I debatten som följde finns, enligt Byström, en ledtråd till varför motionen 
avslogs. Branting tolkade avslaget som att ledamöterna i lagutskottet ansåg att 
”vad som hände judarna inte angick Sverige” och att ”det vore ett brott mot 
neutraliteten om Sverige stiftade en lag mot antisemitism, eftersom antisemi-
tismen kunde ses som en hörnpelare i den tyska politiken”.83 Branting var också 
starkt kritisk till ”det ’tillhälften toleranta betraktelsesättet på antisemitismen’” 
som utskottet, enligt hans mening, gav uttryck för.84 

Byström menar att motionen hade tre syften: att ta ställning mot jude-
förföljelsen, att angripa den tyska diktaturen och att kritisera den svenska 
neutralitetspolitiken. Han fortsätter: ”Det skall dock noteras att även om 
argumenten för en lag hämtades från utrikeshändelser så föreslog motionärerna 
inte något aktivt utrikesengagemang” utan det enda som kunde göras var ”att 
stävja en inhemsk antisemitism”.85 

Efter kriget togs frågan upp igen när bondeförbundaren Sten Wahlund år 
1946 ville stoppa den antisemitiska propagandan som enligt hans förmenande 

                                                 
81 Den nazistiska tidningen Dagsposten uppmärksammade med gillande att länsstyrelsen i Malmö 
menade att judarna var ”en egen intressegrupp” och ställde sig därför tveksam till en särlag-
stiftning, medan länsstyrelsen i Uppsala påstod att viss kritik av ”rasegenskaper” kunde ”vara 
samhällsnyttig” om den bygger på forskning, se ”Judarna äro en egen intressegrupp”, Dagsposten, 
2.12.1943 och ”Kritik av judes rasegenskaper samhällsnyttigt”, Dagsposten, 29.12.1943. Motionen 
uppmärksammades även på de svenska legationerna i Washington och London under 1943 och 
1944. Den svenska legationen i Washington skrev ett brev till en redaktör i Stockholm, som 
senare kom departementet till del, i november 1943 då Baltimore Sun påstått att den svenska 
riksdagen antagit en lag emot antisemitisk propaganda och World Jewish Congress därefter frågat 
legationen om uppgiften var riktig. Den andra förfrågan om lagen kom från svenska legationen i 
London i maj 1944. Pressbyrån svarade att lagen ”skrinlades” och att inställningen i pressen var 
”allmänt gillande av syftet” men vissa ”tvivel om lämpligheten av en speciallagstiftning”. Se RA, 
UD, 1920 års dossiersystem, HP 21:1056–57, Sven Backlund (Washington) till Herr Redaktören 
Birger Stolpe, Stockholm, 2.11.1943, inkom UD 28.12.1943, nr: 260a och Olof Rydbeck 
(Pressbyrån, UD) till Attachén Killander (London) ang. förslag ang. lagstiftning mot rashets 
m.m., 6.6.1944, nr: 272. 
82 Ibid., s. 124. 
83 Ibid., s. 124–125. 
84 Byström 2008, s. 125. Byström tar även upp Brandts inlägg där denne säger att en icke namn-
given riksdagsledamot ”skulle bli mycket förvånad om någon kallade honom för antisemit men 
som i pressen likväl hade sagt att ’om judarna äro illa omtyckta, är det deras eget fel’”. 
85 Byström 2008, s. 125. 
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spreds i svenska skolor. Intressant nog var debattpositionerna delvis de om-
vända i förhållande till krigsåren. Nu var det socialdemokraterna som, genom 
statsminister Tage Erlander, argumenterade för att detta inte var nödvändigt 
eftersom ”den antisemitiska propagandan inte varit särskilt omfattande” och 
”endast hade ’väckt löje och harm’”. Byström fortsätter: ”där det inte fanns 
någon antisemitism skulle en åtgärd endast verka menligt ’för barn av judiskt 
påbrå, som undervisas i skolan och där smält väl in’”. Justitieministern 
Hermann Zetterberg (s) uttryckte sig på liknande sätt när ytterligare en inter-
pellation i frågan kom upp på dagordningen året därpå.86 När revideringen av 
strafflagen blev klar och en ny lag stiftades 1948 gick den med tydlig hänvisning 
till bokhandlaren Einar Åberg, som dömts för spridande av antisemitisk 
propaganda, under namnet ”Lex Åberg”.87 Byström summerar debatterna 
under 1940-talet och påpekar att antisemitismen inte togs på allvar och heller 
inte sågs som ett svenskt problem. Han avslutar: ”Genom att endast uppmärk-
samma de grova dragen i antisemitiska föreställningar lämnades de mindre 
anstötliga formerna utan kommentarer. Möjligen visar det att vissa uttryck för 
antisemitiska tankefigurer inte uppfattades som sådana”.88 

Socialstyrelsens remissvar på lagen mot rashets 
I mitten av december 1943 yttrade sig Socialstyrelsens över förslaget om en lag 
mot rashets. Remissyttrandet undertecknades av generaldirektören Karl J. Höjer 
och byråcheferna Ernst Bexelius samt Carl Christian Schmidt. Som tidigare 
nämnts syftade lagen till att ”möjliggöra ett ingripande mot antisemitisk 
propaganda” och Socialstyrelsen påpekade att även om Sverige inte varit särskilt 
drabbat av sådan hade det funnits ”elakartade tendenser i denna riktning” också 
här. Eftersom Sverige ”ha stått inför en internationell farsot av hotande 
beskaffenhet” menade styrelsen att det hade varit ”påkallat” att införa lagen för 
flera år sedan ”då det allmänna tidsläget i sig självt syntes befrämja en utveck-
ling av antisemitismens maktresurser” och då ”opinionen måhända bäst hade 
behövt” en sådan lag. Att döma av remissyttrandet hade styrelsen god 
kännedom om vad antisemitism innebar och karakteriserade den på följande 
sätt: 

Antisemitismen är en företeelse av gammalt datum, som ibland varit latent men 
ibland åter flammat upp. Man får icke bortse från att den säregna inställning till en 
viss grupp människor, som det här är fråga om, tyvärr har kunnat te sig naturlig 
för en del samhällskretsar även i vårt land. En lag mot rashets borde bli en 

                                                 
86 Ibid., s. 126. 
87 Denna parallell dras inte av Byström. För ”Lex Åberg” se Lööw 2004, s. 125, 128–129; 
Svanberg & Tydén 2005, s. 288. För Åberg, se även Berggren 1999, s. 95–97, 342. 
88 Byström 2008, s. 127–128. Denna slutsats dras förvisso med hänvisning till Zetterberg, men jag 
tolkar det som att Byström även avser detta i en vidare mening. Se även densamme 2006, s. 250-
251, där min tolkning att detta avses i vidare mening får stöd. 
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tankeställare för många, som utan egentlig ond avsikt sorglöst ha anpassat sina 
tale- och tänkesätt efter dåliga förebilder.89 

Det kan i förstone tyckas förvånande att styrelsen uttalade sig på det här sättet 
med tanke på hur den uttryckt sig tidigare. Men när man läser vidare i remiss-
yttrandet inser man att styrelsen inte hade kikarsiktet inställt på moderata 
värderingar utan åsyftade just högljudd propaganda. De skrev nämligen 
följande: 

Måhända skulle det emellertid kunna befaras, att redan varje försök till en kritisk 
värdesättning av den ena eller andra främmande nationaliteten, vilken vore 
representerad med någon större eller mindre befolkningsgrupp inom vårt land, 
kunde ge anledning till att en lag som den här föreslagna bleve åberopad. […] 
Lagbestämmelserna åsyfta icke den fria kritiken. Nationer och raser kunna ha sina 
fel och förtjänster, som må kunna fritt diskuteras, varvid även allmänna sympatier 
eller antipatier – icke liktydiga med absurda eller orimligt generaliserande 
tillvitelser och fördömanden – kunna komma till synes. Sådant bör icke anses som 
förtal eller smädelse i lagens mening.90 

Därefter tillstyrkte de förslaget. Mikael Byström har dock visat att förslaget inte 
blev verklighet under kriget.91 

Remissvaret visar att Socialstyrelsen tolkade lagförslaget som att det enbart 
handlade om propagandistisk antisemitism, eller med styrelsens egna ord 
”absurda och orimligt generaliserande tillvitelser”, medan ”allmänna sympatier 
eller antipatier” om olika ”rasers” ”fel och förtjänster” kunde, och borde, få 
diskuteras. Det tycks också som att skyddet skulle gälla svenska medborgare av 
mosaisk trosbekännelse, och alltså inte utländska judar, att döma av ordvalet 
”befolkningsgrupp inom vårt land”. Styrelsen utövar intressant nog ingen som 
helst självkritik mot sitt eget sätt att uttrycka sig eftersom lagen inte riktade sig 
mot dem utan mot ”opinionen” och ”en del samhällskretsar” som anpassat sig 
efter ”dåliga förebilder”. Jag menar att förklaringen till detta är att den 
propagandistiska antisemitismen sågs som något osvenskt och att det absolut 
inte fanns någon koppling till moderata antisemitiska uttryck. Denna förklaring 
får, som visats ovan, stöd av Byström för 1940-talet.92 Heléne Lööw har visat 
att retoriken fortsatte även under efterkrigstiden där antisemitismen inte bara 
sågs som något osvenskt utan också betraktades som ett informations-
problem.93 
                                                 
89 RA, Ub, B I:2, Socialstyrelsen till Konungen (justitiedepartementet), Karl J. Höjer & Ernst 
Bexelius, 15.12.1943. Denna passage har tidigare citerats i en artikel, se Kvist [Geverts] 2002, 
s. 210. 
90 Ibid. 
91 Byström 2008. 
92 Ibid., s. 127–128. 
93 Heléne Lööw, ”’Det finns antisemitism – men inga antisemiter’. Antijudiska diskurser i Sverige 
efter 1945”, Tankar i ”judefrågan”. Nedslag i den svenska antisemitismens historia, Lars M. Andersson & 
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Socialstyrelsens hållning stämmer i stort sett också väl överens med de 
synpunkter som kom upp under riksdagsdebatten, nämligen att antisemitismen 
var något osvenskt som inte rörde ”oss”, utan något som nazisterna hade riktat 
mot Europa. Intressant nog kommenterade Socialstyrelsen inte Brantings och 
Brandts koppling till nazisternas förföljelse och utrotning av utländska judar – 
samma människor som sökt sin tillflykt i Sverige men som diskriminerats av 
svenska myndigheter. 

Byströms slutsats att endast det faktum att den grövre formen av anti-
semitism berördes i lagförslaget ska förstås som att ”vissa uttryck för antisemi-
tiska tankefigurer inte uppfattades som sådana” passar även in på Social-
styrelsens remissvar. Jag kan inte se att det går att tyda det på något annat sätt 
än att det de själva gett uttryck för var just ”saklig” kritik av olika ”rasers” ”fel 
och förtjänster”, och sådana skulle ju inte förbjudas enligt lagförslaget. Därmed 
fanns det heller ingen anledning till självkritik. 

”Fader Byråkratius” rädsla för antisemitism 

Man har ett intryck av att fader Byråkratius och hans kusin Pontius Politicus aldrig 
sätta sig mera på tvären eller uppbjuda större energi, än då de se ett förnuftigt 
förslag eller ett påpassligt påpekande i pressen. Det skall till varje pris slås ned. 
[…] Kanske kan det också bero på att han rakt inte vet hur han skall behandla 
fallet. Han är ju själv om inte förbjuden så dock icke direkt ålagd att tänka och 
följaktligen låter han bli. Stockholms Tidningen 31.1.194194 

I den sista delundersökningen i kapitlet ställs inte den allmänna nivån mot 
myndighetsnivån, utan istället är syftet att undersöka organisatorisk kultur och 
föreställningar utifrån ”Fader Byråkratius” egna beskrivningar.95 Jag har tidigare 
pekat på de ideal som präglade svenska tjänstemän och diskuterat hur dessa 
ideal krockade i beskrivningen av de judiska flyktingarna.96 Hur beskrev 
tjänstemännen ”flyktingfrågan” under andra världskriget? Hur förhöll de sig till 
det nazistiska språkbruket? Hur beskrevs inställningen till antisemitismen och 
de judiska flyktingarna? 

                                                                                                                   
Karin Kvist Geverts, Uppsala 2008 (kommande). Se även Henrik Bachner som skriver: ”En anti-
antisemitisk konsensus etableras som definierar judefientlighet som något förkastligt och ont, 
men som i vissa avseenden tenderar att operera bort eller tona ned dess kristna såväl som svenska 
rötter för att istället framställa antisemitismen som ett utländskt, företrädesvis tyskt, eller 
nazistiskt problem”, se Bachner 2000, s. 459. 
94 Finn (signatur), ”Dagens krönika: Fader Byråkratius och pressen”, Stockholms Tidningen, 31.1.41. 
Klippet återfinns i RA, Ub, Ö II:1. Signaturen Finn beskylldes för övrigt av Trots Allt! för antis-
emitism, se ”Antisemiten Finn”, Trots Allt!, 1941:5. 
95 Delar av denna text har tidigare publicerats i en artikel med samma titel, se Kvist Geverts 2008. 
96 Om tjänstemannaideal och Axel Hägerström som förebild och ideal för svenska tjänstemän, se 
Strang 2003:1, s. 44; Nordin 1984, s. 40; Källström 1986, s. 19; densamme 1984, s. 7. 
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Det källmaterial som använts är i huvudsak Sandlerkommissionens förhör 
med tjänstemännen som gjordes under 1945. Kommissionens frågor gällde 
huvudsakligen byråinspektören Robert Paulsons roll under kriget, hans 
inställning till flyktingar, hans eventuella nazism och antisemitism men även in-
ställningen hos andra tjänstemän än Paulson samt den allmänna tidsandan kom 
upp i diskussionen. Förhören är stenografiska referat som godkänts i efterhand 
av den som förhördes och trots att det inte är helt oproblematiskt att betrakta 
texten som utsagor som tjänstemännen själva gjort, kommer jag att använda 
direktcitat i det följande. Förhören är också problematiska eftersom de gjordes 
under våren 1945 då krigsslutet närmade sig och tjänstemännen hade facit i 
hand. Detta innebär att de inte alltid talade sanning eftersom de kunde ha 
anledning att tona ner eller ljuga om sitt agerande under kriget. Jag kommer 
delvis förbi problemet genom att olika utsagor som rör samma händelse jäm-
förs med varandra. 

Ett annat problem är att Sandlerkommissionen var starkt kritisk till de flesta 
som förhördes utom till Kurt Bergström som fick en betydligt välvilligare 
behandling än de andra. Hans förhörsprotokoll kallades exempelvis inte förhör 
utan ”föredragning” och han fick inte lika kritiska frågor utan tilläts istället att 
utveckla sin syn på saken i lugn och ro. 

Men låt oss börja i rätt ände, med Robert Paulson och tillkomsten av Sandler-
kommissionen. Kommissionen tillsattes sedan det uppdagats att Paulson, 
tidigare byråinspektör på utlänningsbyråns kontrollavdelning och senare tjänste-
man på Statens utlänningskommission, hade lämnat ut handlingar om flyktingar 
till tyska myndigheter. I Sandlerkommissionens rapport påpekades att en av 
frågorna som skulle utredas var huruvida Paulson hade ”en inställning som 
gjorde honom ovänligt sinnad mot stora grupper flyktingar”. Kommissionen 
intervjuade flera av de tidigare medarbetarna på utlänningsbyrån och ett 
”kvinnligt biträde” sade ”att Paulson icke lagt i dagen ’någon större motvilja 
mot judar än de flesta av oss andra befattningshavare inom kommissionen’”. 
Detta uppfattades tydligen som anmärkningsvärt. Kvinnan blev nämligen hörd 
ytterligare en gång för att förtydliga vad hon egentligen menade, och svarade då 
att hennes uttalande skulle vara: ”’Några sympatier för judarna tror jag inte han 
hade, och antipatier inte mer än andra’ eller […] ’inte mer än de flesta’”.97 Efter 
att detta klargjorts släppte utredningen detta och återkom aldrig till frågan om 
huruvida andra tjänstemän delade Paulsons inställning till flyktingar.  

Paulson är visserligen ett tämligen extremt exempel men i skuggan av hans 
agerande syntes tydligen inte det ”normala”, det vill säga att antipatier mot judar 
inte var något anmärkningsvärt utan tvärtom hystes av ”de flesta”. I samtiden 
verkar det alltså ha funnits en inställning där det inte var accepterat att vara 
uttalat antisemitisk men där det var ”normalt” att ha en del antipatier gentemot 

                                                 
97 SOU 1946:36, s. 402, 438. 
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judar. Men vad var det egentligen det ”kvinnliga biträdet” sade och vad menade 
hon? 

Det ”kvinnliga biträdet” anonymiserades i Sandlerkommissionens rapport 
men hon hette Ingeborg Mattsson och arbetade som skrivbiträde – först på 
utlänningsbyrån och sedan på utlänningskommissionen. Även om Sandler-
kommissionen släppte frågan om förekomsten av antisemitism hos andra 
tjänstemän gjorde utlänningskommissionen inte det. Saken togs upp till 
behandling vid två sammanträden i kommissionen där de högsta cheferna 
närvarade. Vid det första mötet, den 13 februari 1945, bordlades frågan och 
antagligen uppmanades Mattsson att förklara sig.98 Vid det andra mötet, en 
vecka senare, hade nämligen Mattsson inkommit med ett brev. Av protokollet 
framgår inte vad som diskuterades under sammanträdet men Mattssons brev 
finns med som bilaga och i det ger hon sin version av den stressade situationen 
inne i rättssalen där hon efter en och en halvtimmes långt förhör fick frågan: 
”Hur var Paulssons [sic!] inställning till judarna?”.99 Mattsson skrev i brevet: 

Då jag redan i polisrapporten uppgivit att jag trodde att han inte hade några 
sympatier för dem, kunde jag ej säga, att jag ej kände till det, utan svarade: ”Några 
sympatier för judarna tror jag inte han hade och några antipatier inte mer än andra 
eller de flesta”. […] Det som i rättens protokoll finnes antecknat såsom mitt svar 
på frågan om Paulssons [sic!] inställning till judarna är ett riktigt återgivande av 
vad jag ville ha fram som svar på denna fråga. Om jag ordagrant svarat på frågan, 
som ovan, kan jag icke påminna mig, men vad jag vet är att jag inte hade någon 
tanke på att göra något uttalande om den inställning övriga befattningshavare 
hade mot judarna.100 

Mattsson snuddade tydligen vid något känsligt och jag menar att en förklaring 
kan vara att hon kopplade samman Paulsons antisemitism, som av flera tjänste-
män beskrivs som grov och vulgär, med övriga tjänstemäns inställning till judar. 
Schmidt säger i förhör med Sandlerkommissionen att Mattsson ”inför rätta 
kom att fälla ett olyckligt uttalande, som av tidningspressen togs upp såsom 
visande att det hos oss skulle finnas en allmän antisemitisk inställning”.101 Jag 
har tidigare diskuterat att det inte var politiskt korrekt att öppet kalla sig för 
antisemit, och troligen var det därför som utlänningskommissionen reagerade 
så starkt. 

                                                 
98 Jag har inte sett det första protokollet, men mitt antagande bygger på skrivningen i det andra 
protokollet från den 20.12.1945. 
99 Mattsson felstavar konsekvent Paulsons namn med två s. 
100 RA, SUK, Kanslibyrån, A 1 A:1, Protokoll fört vid statens utlänningskommissions samman-
träde, 20.2.1945, Bilaga 1: Ingeborg Mattsson till Herr Byråchef C. Chr. Schmidt, 15.2.1945. 
101 Sandlerkommissionen ställde dock inte någon följdfråga till Schmidt utan lät uttalandet pas-
sera okommenterat, se RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat av samtal med byråchefen Schmidt, 
18.5.1945, s. 45. Schmidts hänvisning till pressen kan bland annat ha orsakats av att han själv, i 
egenskap av Paulsons överordnade, nämns som en av dem som borde granskas, se insändaren 
Demokrat (signatur), ”Tankar inför systemet Paulson”, och ledaren ”Demokratin Paulson”, 
bägge i Trots Allt!, 1945:2. 
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Men det fanns också andra tjänstemän som lämnade en liknande beskrivning 
som Mattsons av andan på myndigheten. Byråchefen Kurt Bergström sade i 
förhör ”att det var en anda på byrån som icke var trevlig” och att ”det var ett 
ständigt hängande på telefontrådarna” framför allt till Utrikesdepartementet 
och Justitiedepartementet. Han menade att ”en huvudrepresentant för detta var 
den numera avlidne t.f. byråchefen Drougge. Om de döda ingenting annat än 
gott, men jag kan inte undanhålla detta”. Även Perslow och Paulson var 
”besvärlig[a] i den vägen”.102 Det som avhandlades på telefon kallade Bergström 
för ”humsande”, och det var också vanligt att misstänkta personer kallades för 
”skum”, vilket Bergström förbjöd.103 Han förklarade sin motvilja mot 
”humsandet” med att han var ”uppfostrad i en gammal skola, där lojaliteten 
mot verket var ytterligt accentuerad. Man fick inte springa och prata hit och dit 
med andra myndigheter, utan man höll sig inom sitt eget område” och lät de 
överordnade sköta sådana relationer.104 Jag har tidigare diskuterat det märkliga i 
att tjänstemännen använde omskrivningar för judiska flyktingar även mellan 
myndigheterna men sett i ljuset av Bergströms tal om lojalitet med verket skulle 
det kunna förklara varför omskrivningar användes. Kommunikation med andra 
myndigheter betraktades som kommunikation utåt och som offentlig, därav 
behovet av omskrivningar. 

Kommissionen frågade också om den allmänna inställningen i flyktingfrågan, 
om Bergströms syn på den restriktiva flyktingpolitiken och om ”judefrågan”. 
Bergström svarade att han ”har nog haft en känsla av att man arbetat i beck på 
många håll, då man velat ha en human behandling av flyktingarna” och att den 
allmänna inställningen hos tjänstemännen och hos regeringen var att Sverige 
borde föra en restriktiv politik.105 På Sandlerkommissionen fråga om ”en sådan 
motvilja förekom på många håll?” (som Mattson talat om) svarade Bergström 
att ”det sades, att den och den tyckte illa om judar. Jag vet, att jag sagt till 
damerna: ’Vad ni tycka kan jag inte diktera, men ni få absolut inte låta något 
sådant framskymta’”.106 Bergströms kommentar är intressant eftersom den kan 
tolkas som att han menade att det var möjligt att vara objektiv i sin tjänste-
utövning och samtidigt hysa antisemitiska föreställningar om judar utan att 

                                                 
102 RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat från byråchefen K. Bergströms föredragning inför Par-
lamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst den 
20.2.1945, s. 5. Även Perslow och Wiman lämnar negativa omdömen om Drougge. RA, PUK, F 
3:1, Stenografiskt referat av byråchefen M. Perslows hörande för parlamentariska undersöknings-
kommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst (troligen daterad juli 1945), s. 67. Ett 
källkritiskt problem med omdömet om Drougge är att det på 1930-talet fanns en befordringsstrid 
mellan Perslow och Drougge. Perslow kunde därför möjligen ha personliga skäl att tala illa om 
Drougge. Drougge dog dessutom i september 1942 så han förhördes aldrig av kommissionen och 
kunde därför inte ge sin egen syn på saken. Se även RA, PUK, F 3:1, Förhör med Wiman, s. 8. 
103 RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat från byråchefen K. Bergström, s. 6–7. 
104 Ibid. s. 15. 
105 Ibid. s. 20-22, citatet s. 20. 
106 Ibid. s. 25. Bergström tycks inte känna till att ”skrivbiträdet” var Ingeborg Mattsson. Istället 
nämner han kansliskrivaren och chefen för skrivbiträdena, fru Heap-Åberg, s. 25. 
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”objektiviteten” gick förlorad. Denna syn är ett mycket tydligt exempel på att 
tjänstemannaidealet om objektivitet omfattades av Bergström. 

Jag har i kapitel 8 visat att två av tjänstemännen på utlänningsbyrån, Perslow 
och Larson, menade att märkningen av de judiska flyktingarnas akter med (m) 
skulle kopplas ihop med antisemitism. Larson påpekade dessutom att eftersom 
märkningen skedde var det inte förvånande att Paulson inte försökte dölja sin 
”antisemitiska inställning” och att ”andan tidigare var en helt annan än nu”.107 
Larson underströk vidare i förhöret att han ”hölle för troligt att Paulsons 
’allmänna plumphet’ och hans sätt att reagera mot judar och flyktingar över 
huvud taget vore känt bland överordnade” och att ”dessa icke brydde sig om 
detta”.108 Vid ett tillfälle nämnde Larson sina misstankar om att Paulson var 
nazist för Perslow, varpå denne ska ha svarat att ”Larson icke skulle taga 
Paulson på allvar, för han vore polis och svensk och icke akademiker, ’så han 
förstode icke så mycket av vad som skedde’”.109 Larson sade också i förhöret att 
han trodde att det var möjligt att också andra tjänstemän hade samma inställ-
ning som Paulson.110 

Stämningen på utlänningsbyrån var också känd bland tjänstemän inom Social-
styrelsens andra byråer. Förste aktuarien A. Twengström som arbetade med 
statistik på femte byrån uppgav i samtal med Sandlerkommissionen att ”andan 
på utlänningsbyrån icke hade varit den bästa” på grund av ”en mycket påtaglig 
konkurrens de olika tjänstemännen emellan”. Han berättade vidare att det var 
allmänt känt ”att de kvinnliga biträdena vantrivts på utlänningsbyrån” och ”den 
’allas kamp mot alla’, som härskat på utlänningsbyrån, torde ha varit en viktig 
anledning till att byråchefen Bergström ’misslyckats’ där”.111 

Den dåliga stämningen på utlänningsbyrån finns även beskriven från utsidan. 
Advokaten Mauritz Grünberger hade, som tidigare nämnts, mycket kontakter 
med utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet i sin roll som företrädare för 
Mosaiska församlingen i Stockholm. Han intervjuades över trettio år efter krigs-
slutet och mindes inte längre alla detaljer, men eftersom det inte är detaljerna 
utan hans allmänna karakterisering och beskrivning som är av intresse har jag 
använt intervjun som källa.112 Ett källkritiskt problem är dock att Grünberger, 
liksom för övrigt Bergström, har anledning att försköna sin egen roll under 
                                                 
107 RA, PUK, E:1, Sten Larson till Parlamentariska Undersökningskommissionen angående flyk-
tingärenden och säkerhetstjänst, 15.4.1945 (april är överstruket och ersatt med maj), ink. Dnr: 
643. 
108 RA, PUK, F 3:1, Förhör med Sten Larson 26.4.1945, s. 11. 
109 RA, PUK, F 3:1, Förhör med Sten Larson 26.4.1945, s. 11–12. 
110 Ibid. s. 13. 
111 RA, PUK, F 3:1, Referat av Parlamentariska undersökningskommissionens samtal med förste 
aktuarien A. Twengström, 3.5.1945, s. 1–2. 
112 Intervju med Grünberger den 7.12.1979. Jämför Müssener 1974, s. 69. Ett annat exempel är 
flyktingkommittéernas kurator Kerstin Hellner som i förhöret med Sandlerkommissionen påstod 
att ”flyktingarna voro rädda för Strange. Denne kan möjligen betecknas som antisemit” men 
indikerade inte att han var nazist. ”Hellner hade sig icke bekant, att någon annan tjänsteman på 
utlänningskommissionen anses som antisemit”, se RA, PUK, F 3:1, Referat av förhör med 
Kerstin Hellner. 
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krigsåren eftersom hans stöd till myndigheterna legitimerade den restriktiva 
politiken. 

Grünberger berättar i intervjun att församlingens inställning i flyktingfrågan 
”påverkades av den oerhörda negativism som myndigheterna utövade” och att 
opinionen för flyktingvännerna inte var särskilt gynnsam. Han hävdade vidare 
apropå ämbetsmännen att ”många var nazianstuckna, ända fram till 1943/1944. 
Somliga var väl aktiva. Och de som inte var det, de vågade inte [tycka något 
annat], på grund av kamrattrycket i verket”. Det är inte helt klart vad 
Grünberger lade i begreppet ”nazianstuckna” för lite senare i intervjun 
meddelade han att han inte ville uttala sig om tjänstemännens motiv eftersom 

det behöver inte vara någon judefientlighet, men de såg det som politiskt, ur 
svensk synpunkt, riskabelt [att hjälpa flyktingar], och det var drivkraften för deras 
handlande. De menade att deras uppgift var att tillgodose svenska intressen, 
uteslutande svenska intressen. Och det här var en främmande kropp, som inte 
hade i denna deg att göra.113 

Grünberger påstod i intervjun att han lyckades bryta sig igenom muren av 
motstånd på utlänningsbyrån med hjälp av Bergström ”som var en ohjälplig 
liberal och väl var den enda som hade hjärta för det här”. Det är lite oklart om 
han menar att Drougge också ska ses som en av de förtrogna eller inte, medan 
Strange och Perslow karakteriserades som ”raka motsatsen” till Bergström. 
Grünberger berättade därefter en historia om hur Strange inte kunde gå förbi 
en ”judisk affär här i staden […] utan att ge uttryck för den uppfattningen, att 
han hoppades att det inte skulle dröja så väldigt länge innan man kunde 
annektera den där”.114 Han påstår vidare, om Socialstyrelsens generaldirektör 
Sigfrid Hansson, att han ”var inte flyktingvänlig, inte. Det skulle man göra 
honom orätt genom att säga”. Även på Utrikesdepartementet förekom liknande 
attityder, enligt Grünberger, som karakteriserade Hellstedt ”som den minst 
lämplige av alla på den posten […] Om det var avsikten eller inte, det vet inte 
jag, men han satt där”. 115 

Grünbergers påståenden långt efter krigsslutet kan naturligtvis inte användas 
som belägg och förklaring till den förda flyktingpolitiken. Inte heller utifrån 
Bergströms påståenden går det att dra några långtgående slutsatser om motiven 
till den förda politiken. Men jag menar att exemplen har relevans eftersom de 

                                                 
113 Intervju med Grünberger den 7.12.1979. Dessa citat återges även i Hansson 2004, s. 113–114. 
114 Grünbergers påstående om Strange tas upp på liknande sätt av Bergström som berättar att 
denne ”kunde börja sina föredragningar för mig med att ’nu ha vi en sådan där otäck jude igen’”, 
och att han förbjöd honom att säga så RA, PUK, F 3:1, Stenografiskt referat från byråchefen K. 
Bergström, 20.2.1945, s. 23. 
115 Grünberger och Bergström hyrde sommarställen bredvid varandra på Utö, i Stockholms 
skärgård, och Grünberger berättade att det gav ”osökta tillfällen att resonera om våra 
’gemensamma problem’” som Bergström ”var 100-procentigt positivt inställd” till. Intervju med 
Grünberger, 7.12.1979. Detta återges även i Hansson 2004, s. 115. 
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ger en bild av hur situationen uppfattades av dem som fanns på plats där och 
då. Exemplen kan också användas för att förstärka tendenser som jag sett i 
materialet och bekräfta mina tolkningar om den förda politiken. Inget av det 
som kom upp i exemplen visar på någon annan bild än den jag redan tecknat i 
avhandlingens tidigare undersökningskapitel. Den stora skillnaden är att 
personerna i samtiden inte är sena med att sätta epitetet antisemit på sina 
kollegor. Det är jag inte intresserad av att göra. 

I kapitel 8 visade jag att de höga cheferna tonade ner eller förklarade bort 
frågan om ”ras” i förhör med Sandlerkommissionen efter krigsslutet. Jag 
förklarade beteendet med att antisemitiska föreställningar inte längre sågs som 
politiskt korrekta och legitima att uttrycka. Även i den här delundersökningen 
har jag gett exempel på hur strategin att förklara bort har använts, till exempel i 
Schmidts sätt att tona ner Mattssons påstående genom att kalla det för ett 
”olyckligt uttalande”. Att utlänningskommissionen diskuterade frågan vid två 
sammanträden visar dock att anklagelserna om antisemitism riskerade att spilla 
över på övriga tjänstemän och att frågan därför uppfattades som känslig. 

Bergström är den enda av de tidigare höga cheferna som öppet karakteriserar 
den svenska flyktingpolitiken som restriktiv och den allmänna känslan på 
utlänningsbyrån som ”att man arbetat i beck”. Men det är samtidigt viktigt att 
notera att den flyktingpolitiken fördes och legitimerades i hög grad av 
Bergström själv under de första åren i egenskap av byråchef på utlänningsbyrån. 

Intervjun med Grünberger är en värdefull men problematisk källa att 
använda. Å ena sidan ger den en insyn i hur flyktingpolitiken uppfattades i 
samtiden. Å den andra sidan gjordes intervjun långt senare då Grünberger hade 
anledning att ge en tillrättalagd version där vissa delar kan ha överdrivits, andra 
utelämnats eller underdrivits. Det som är av störst intresse är hans påstående att 
tjänstemännen drev flyktingpolitiken ”ur svensk synpunkt” och att det inte 
behövde innebära någon judefientlighet. I påståendet ställs ”svenska intressen” 
emot ”en främmande kropp”, det vill säga judiska flyktingar. 

Delsammanfattning: ”Fader Byråkratius” och  
det antisemitiska bakgrundsbruset 
Hur ska då resultatet förstås? Hur var det möjligt att i en objektiv anda avvisa 
antisemitismen och samtidigt uttrycka antisemitiska föreställningar? Jag menar 
att förklaringen ligger i att antisemitismen låg som ett bakgrundsbrus och en del 
av det normala i 1930-talets Sverige. Det antisemitiska bakgrundsbruset innebar 
att utlänningsbyrån som organisation kunde avvisa antisemitismen i Tyskland 
samtidigt som tjänstemännen själva omfattade föreställningar om judar som 
annorlunda och därmed inte möjliga att assimilera i det svenska samhället. Att 
judar betraktades som ”svårassimilerbara” var inget unikt svenskt utan förekom 



 
 

255 

även i Schweiz.116 Till den här bilden kommer naturligtvis också det faktum att 
Sverige inte sågs som ett invandringsland och att ”urvalets politik” krävde en 
sovring bland de asylsökande. 

Det skedde ingen tydlig attitydförändring efter den flyktingpolitiska 
”omsvängningen” 1942. Föreställningar om judar, ”ras” och antisemitism 
kunde alltjämt uttryckas men kopplingen till ”ras” var inte längre legitim.117 
Byströms tolkning om den nordiska tanken bekräftas. Det fanns inget entydigt 
omhuldande av de judiska flyktingarna av det slag som tidigare forskning 
hävdat.118 

Föreställningarna på den allmänna nivån var ofta desamma som på 
myndighetsnivån. Under hela perioden väckte moderata antisemitiska 
föreställningar inte något speciellt uppseende och föreställningen att en 
”judefråga” kunde uppstå om alltför många judar tilläts komma in i Sverige 
existerade på bägge nivåer. Ett viktigt resultat är också att antisemitism inte sågs 
som något svenskt utan som ett tyskt problem. 

Debatten inför den nya utlänningslagens införande 1936 och Socialstyrelsens 
remissvar visar att den humanitära flyktingpolitiken och Sveriges moraliska 
förpliktelser enbart inbegrep de politiska flyktingarna och dit räknades 
huvudsakligen inte judar. Socialstyrelsen ansåg att uppehållstillstånd skulle ges 
till dem som stod nära svenskarna, alltså inte judarna. Flera av de synpunkter 
som styrelsen uttryckte i sitt svar blev senare riktlinjer och praxis under 1930- 
och 1940-talet. 

Debatterna under 1938 och 1939 visar att både utlänningsbyrån och 
departementet försökte hålla den svenska flyktingpolitiken utanför offentlig-
hetens ljus, undan riksdagens och allmänhetens insyn. På myndighetsnivån 
visade jag att tjänstemännen inte uppfattade omskrivningar för judiska 
flyktingar av typen ”icke-arier” eller ”judiska utvandrare” som värderande utan 
som sakupplysningar. Detta knöt an till de ideal om saklighet och objektivitet 
som präglade svenska tjänstemän. 

Debatten om lagstiftning mot antisemitisk propaganda visade tydligt hur det 
antisemitiska bakgrundsbruset innebar att moderata antisemitiska uttryck och 
föreställningar inte syntes eftersom dessa inte betraktades som antisemitism. 
Lagen syftade till att stävja propagandistisk antisemitism och det är tydligt, både 
på den allmänna nivån och på myndighetsnivån, att det endast var ”orimliga 
fördömanden” som betraktades som antisemitism. Liksom tidigare nämnts 
betraktades den propagandistiska antisemitismen som något osvenskt. 

                                                 
116 Stefan Mächler, ”Kampf gegen das Chaos – die antisemitische Bewölkerungspolitik der eid-
genössischen Fremdenpolizei und Polizeiabteilung 1917–1954”, Antisemitismus in der Schweiz 
1848–1960, Aram Mattioli (red.), Zürich 1998, s. 410. 
117 Jag har tidigare diskuterat att detta visats av Mörkenstam, se densamme 2006:3, s. 315. 
118 Se särskilt Levine 1998, s. 155, men även Oredsson påstår att en sådan attitydförändring ägde 
rum, se densamme 2001, s. 357 och 2007, s. 81–82. 
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Avslutningsvis analyserades tjänstemännens egna beskrivningar av den förda 
politiken och synen på antisemitismen utifrån Sandlerkommissionens förhör 
1945. Den visade att ”Fader Byråkratius” rädsla för antisemitismen var 
nämligen dubbel. Å ena sidan fanns en rädsla för att en alltför stor invandring 
av judiska flyktingar skulle kunna leda till att Sverige fick en ”judefråga”. Å 
andra sidan fanns en rädsla för att bli beskylld för att vara antisemit. Jag har i 
den här delen visat att den svenska flyktingpolitiken inte speglade den objektiva 
Hägerströmska andan utan påverkades av antisemitiska föreställningar. 
Samtidigt som tjänstemännen uttryckte moderata antisemitiska föreställningar 
tog de paradoxalt nog avstånd från antisemitismen och värjde sig mot epitetet 
antisemit. 

Undersökningen visade också att flera av tjänstemännen uppgav i förhör med 
Sandlerkommissionen att andan på utlänningsbyrån var annorlunda än under 
efterkrigstiden och några säger att antisemitism förekom. Flera tjänstemän 
karakteriserade Paulson som en ”antisemit” medan resten av tjänstemännen, 
med något undantag, inte påstods hysa antisemitiska föreställningar. Hur 
kommer det sig att det bara var Paulson som påstods uttrycka antisemitiska 
föreställningar? Möjligen kan skillnaden förklaras med hjälp av beskrivningen 
av Paulson som ”icke-akademisk”. Paulson sågs av flera som vulgär och plump 
och om hans åsikter kunde karakteriseras som antisemitism så kunde knappast 
de objektivt, sakliga, korrekta och bildade byråkraternas föreställningar placeras 
på samma (låga) nivå. 

En annan möjlig förklaring ges indirekt av Grünberger när han påstår att det 
fanns ”nazianstuckna” tjänstemän inom myndigheterna men att vi inte kan veta 
något om deras motiv var antisemitism eller inte. Om jag tolkar Grünberger rätt 
innebär alltså denna gränsdragning att så länge som en person inte hade något 
uttryckligt motiv att visa ovilja och aversion mot judar så kunde eventuella 
antisemitiska föreställningar inte tolkas som antisemitism. Om tjänstemännen 
delade Grünbergers syn så skulle det förklara hur de placerade Paulson i 
”antisemit”-facket eftersom han uttryckligen hade motiv att hata judar, medan 
de själva omöjligt kunde placeras i samma fack. Den generella motviljan mot 
judar som uppenbart existerade på utlänningsbyrån syntes helt enkelt inte 
eftersom den per definition inte existerade. 

Förklarat på detta sätt blir det också begripligt att Ingeborg Mattssons 
uttalande om att Paulson inte hade mer antipatier gentemot judar ”än andra 
eller de flesta” väckte sådan uppmärksamhet. Mattsson jämställde Paulsons 
antisemitism med övriga tjänstemäns föreställningar och dessa var efter krigs-
slutet inte längre legitima att hysa. 
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KAPITEL 10.  
Ett främmande element i nationen 

I detta avslutande kapitel kommer jag att utgå från mina huvudfrågor och 
diskutera hur den svenska flyktingpolitiken under andra världskriget och 
Förintelsen ska karakteriseras i förhållande till politiken i Danmark, Schweiz, 
Storbritannien och USA.1 Dessa fyra länder har valts ut av två skäl: Danmark 
och Schweiz har valts utifrån att de ställde sig neutrala vid krigsutbrottet2, 
medan Storbritannien och USA har valts i egenskap av att de karakteriserats 
som åskådare (bystanders) och som sådana jämförts med Sverige.3 Till detta 
kommer att det sedan tidigare finns relativt mycket forskning om Storbritan-
nien och USA, medan det på senare år tillkommit ny forskning om Danmark 
och Schweiz, och det gör dessa länder lämpliga som jämförelseobjekt. Hur ska 
den svenska flyktingpolitiken gentemot de judiska flyktingarna karakteriseras? 
Vad kan sägas om den svenska flyktingpolitiken i förhållande till andra länders 
agerande? Vad finns det för likheter respektive skillnader? 

Jag inleder med en kort rekapitulation av avhandlingens utgångspunkter där 
syfte, frågor, källmaterial, teoretiska begrepp, metod och avgränsningar 
rekapituleras. 

Avhandlingens utgångspunkter 
Syftet med avhandlingen är att öka vår förståelse för mekanismerna bakom 
social kategorisering och diskriminering och sambanden dem emellan. Detta 
görs genom en studie av hur svenska utlänningsmyndigheter genom den 
praktiska utformningen av flyktingpolitiken under andra världskriget och 
Förintelsen skapade olika kategorier och behandlade dessa. De huvudfrågor 
som undersökts har varit: Fanns det en social kategorisering av judiska 
                                                 
1 Citatet ”ett främmande element i nationen” är hämtat från en tidningsartikel av national-
ekonomen och flyktingdebattören Karin Kock och utgör även avhandlingens titel, se Karin 
Kock, ”Socialstyrelsen och statistiken över flyktingarna”, Socialdemokraten, 9.9.43. 
2 Dock övergavs den danska neutraliteten i och med att landet blev ockuperat den 9 april 1940. 
Min huvudsakliga jämförelse med den danska flyktingpolitiken avgränsas därför till tiden fram till 
ockupationen.  
3 För denna karakterisering se exempelvis Donald Bloxham & Tony Kushner, The Holocaust. 
Critical historical approaches, Manchester 2004, s. 177. 
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flyktingar som skilde sig från hur andra utlänningar kategoriserades? Hur såg 
denna i så fall ut och hur motiverades den? Blev judiska flyktingar utsatta för en 
negativ särbehandling av svenska utlänningsmyndigheter under andra 
världskriget och Förintelsen på grundval av ”ras”? Om ja, vilka uttryck tog sig 
denna negativa särbehandling? Förändrades behandlingen över tid? Varför 
utsattes judiska flyktingar för negativ särbehandling? Hur ska det svenska 
agerandet förstås i en internationell kontext? 

Källmaterialet till avhandlingen har huvudsakligen bestått av skrivelser, 
promemorior, protokoll och personakter ur Socialstyrelsens utlänningsbyrås 
och Utrikesdepartementets arkiv. Skrivelserna och promemoriorna har 
analyserats kvalitativt i syfte att undersöka hur den svenska flyktingpolitiken 
beskrevs och legitimerades, vilka föreställningar som existerade om judar och 
”judefrågan” samt hur judiska flyktingar kategoriserades av svenska myndig-
heter.4 Som komplement till den kvalitativa textanalysen har även tidnings-
artiklar och föredrag hållna av tjänstemännen på myndigheterna använts, liksom 
förhör med tjänstemän som den parlamentariska undersökningskommissionen 
(den så kallade Sandlerkommissionen) gjorde efter kriget. Jag har även 
undersökt Svensk författningssamling under åren 1937–1945 för att se vad svensk 
lagstiftning reglerade när det gällde utlännings- och flyktingpolitiken, samt 
Socialstyrelsens tidskrift Sociala Meddelanden för perioden 1937–1947 i syfte att 
undersöka vilken sorts statistik över utlänningar och flyktingar som publice-
rades offentligt. 

Protokollen och personakterna har undersökts med en kvantitativ metod där 
jag har byggt upp databaser med uppgifter om de judiska flyktingarna som 
sedan har använts komparativt för att i jämförelser med övriga utlänningar 
undersöka om negativ särbehandling förekom när det gällde möjligheterna att 
beviljas tillstånd eller visering i Sverige. För hela undersökningsperioden har jag 
på detta sätt samlat in uppgifter om över 32 000 utlänningar som myndig-
heterna kategoriserat som icke-judar/”arier” och närmare 11 000 utlänningar 
som kategoriserats som judar/”icke-arier”. Protokollen och personakterna har 
dessutom analyserats kvalitativt i syfte att komma åt särbehandlingens uttryck. 

Avhandlingens undersökning har avgränsats till svensk flyktingpolitik under 
andra världskriget och Förintelsen och mer specifikt till myndighetsnivån. Den 
huvudsakliga undersökningsperioden har rört åren 1938–1944, men vissa 
undersökningar startar vid 1930-talets början och andra fortsätter en bit efter 
1944. 

Mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter har varit begreppen social 
kategorisering, kategorier, talaktsteori, organisatorisk kultur och praxis, diskri-
minering samt antisemitism. Med social kategorisering avses den handling som 
en myndighet utför när den definierar en kategori och med kategori menar jag, i 
likhet med historikerna Marika Hedin och Mattias Tydén, ”en mängd 
människor vars omfattning och karakteristika bestäms av den som definierar 

                                                 
4 Quentin Skinner, Visions of Politics. Volume I. Regarding method, Cambridge 2002. 
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kategorin”.5 De två kategorier som har varit av intresse för avhandlingen är 
”ras” och kön. Den textanalytiska metoden var inspirerad av Quentin Skinners 
talaktsteori i vilken ord också ses som handling. Dessa ord, eller handlingar, 
måste undersökas i sin sociala kontext för att det ska bli möjligt att bestämma 
hur de förstods och togs emot i samtiden. En viktig aspekt av kon-
textualiseringen är legitimitet, som också kan ses som det som uppfattas som 
politiskt korrekt i ett samhälle vid en given tidpunkt. 

Med organisatorisk kultur avses det sätt på vilket en organisation arbetar och i 
denna kultur ligger utarbetade standardförfaranden för hur en tjänsteman ska 
handlägga ett ärende. Ett standardförfarande innebär att ett ärende kategori-
seras i enlighet med andra liknande ärenden. Med praxis avses här vedertaget 
bruk eller praktik. Praxis inkluderar således standardförfaranden men också 
övriga rutiner inom myndigheten. Kategoriseringen av ett ärende tenderar att 
följa med och prägla tjänstemannens bild av det, vilket i sin tur kan leda till att 
information som strider mot den ”sanning” som etablerats sorteras bort, 
eftersom individer och organisationer gärna håller fast vid etablerade bilder och 
sanningar. Vid det första tillfället då en ny typ av ärende dyker upp och ska 
kategoriseras uppstår dock en möjlighet för omtolkning, och därför har det 
varit viktigt att undersöka hur ärenden kategoriserades, när kategoriseringen 
uppkom och vilka skäl som fanns bakom den. 

Med diskriminering menas negativ särbehandling av en kategori. Denna kan 
ske på olika nivåer, och här avses myndighetsnivån. Med antisemitism menas i 
enlighet med Helen Fein en bestående latent struktur av föreställningar fientliga 
mot judar som kollektiv. Antisemitism kan uttryckas i form av föreställningar 
eller handlingar som i sin tur kan få olika konsekvenser.6 Jag har preciserat 
Feins definition genom att lägga till olika nivåer av antisemitism och i enlighet 
med Carl Henrik Carlsson talat om en sjugradig skala.7 I denna avhandling har 
de två lägsta nivåerna, föreställnings- respektive diskrimineringsnivån, varit 
föremål för undersökning. Jag har även framhållit att antisemitismen kan vara 
könsstyrd och att den inte enbart måste innefatta negativa föreställningar. 

Jag har diskuterat att tidigare forskning påstått att antisemitismen i Sverige 
under de första decennierna av 1900-talet var hegemonisk men att begreppet 
hegemonisk leder tankarna till något statiskt och oföränderligt. Jag utgick därför 
från karakterisering av antisemitismen som en mer eller mindre medveten 

                                                 
5 Marika Hedin & Mattias Tydén, ”Sociala kategoriseringar – historikerns eller historiens”, 
Historisk Tidskrift 1998:4, Tema: Social kategorisering, s. 489. 
6 Helen Fein, ”Dimensions of Antisemitism. Attitudes, Collective Accusations, and Actions”, The 
Persisting Question. Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism, Helen Fein (ed.), 
Berlin & New York 1987, s. 67. 
7 Carl Henrik Carlsson Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–
1920, Uppsala 2004, s. 37. 
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tankestruktur, men istället för att tala om en hegemonisk antisemitism använde 
jag metaforen antisemitiskt ”bakgrundsbrus”.8 

Bilden av antisemitismen som ett bakgrundsbrus innebar inte att antisemi-
tismen var konstant och omfattades av alla i det svenska samhället, men att 
antisemitismen inte ska ses som något onormalt och osvenskt, utan som en del 
av det ”normala” i det svenska samhället. Att påstå att bruset var en del av det 
”normala” betyder alltså inte att det saknades människor som tog avstånd från 
antisemitism och antisemitiska föreställningar. Det var möjligt att tycka och 
tänka annorlunda och jag har visat att det fanns röster som protesterade mot 
antisemitismen. Dessutom påpekade jag att den som påverkades av bruset inte 
per automatik ska kallas för antisemit. 

Genomgången av tidigare forskning har visat att forskare antingen har 
undersökt föreställningarna eller behandlingen och mer sällan kopplat ihop 
dem. Jag har kunnat konstatera att flera forskare, trots att de inte undersökt 
behandlingen, har presenterat förklaringar och karakteriseringar av hur den 
svenska flyktingpolitiken faktiskt fungerade i praktiken. Flera av dessa förkla-
ringar har dessutom inte belagts. Den allvarligaste kritiken jag riktat mot detta 
har rört att vi faktiskt inte vet hur många judiska flyktingar som ansökte om 
tillstånd eller visering till Sverige, eller hur många av dessa som i realiteten 
beviljades. Det finns en del offentlig statistik över antalet flyktingar, men den 
kan inte användas i syfte att undersöka flyktingpolitikens utfall, eftersom den 
inte redovisar antalet avslag. Tidigare forskning har också påstått att det skedde 
en flyktingpolitisk omsvängning från en restriktiv politik till en storskalig 
mottagning men själva tidpunkten har ännu inte visats kvantitativt. En viktig 
del av undersökningen har därför varit att studera den svenska flyktingpolitiken 
kvantitativt med avseende på behandlingen av de judiska flyktingarna. 

En social kategorisering av judar  
Jag har argumenterat för att en förståelse av den svenska flyktingpolitiken under 
andra världskriget och Förintelsen kräver en undersökning av lagstiftning och 
flyktingpolitisk praxis före 1938. Jag har diskuterat att den svenska flykting-
politiken präglades av att Sverige inte sågs som något invandringsland, och att 
detta innebar att fram till 1914 rådde det fri rörlighet över gränserna.9 Detta 
förhållande var inget unikt för Sverige, utan tvärtom karakteristiskt för de flesta 

                                                 
8 Begreppet antisemitiskt bakgrundsbrus har diskuterats i två tidigare utgivna texter, se Mikael 
Byström & Karin Kvist Geverts, ”Från en aktivism till en annan. Hur ska Sveriges agerande i 
flyktingfrågan under andra världskriget förklaras?”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moral-
debatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén, Stockholm 2007; Karin Kvist Geverts, ”’Fader 
Byråkratius’ rädsla för antisemitism. Attityder mot judiska flyktingar inom Socialstyrelsens utlän-
ningsbyrå”, En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950, Uppsala 
2008. 
9 Carlsson 2004, s. 86, 90. 
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länder i Europa.10 1880-talets massemigration av judar från Öst- till Västeuropa 
ledde dock inte till någon flyktingkris; så länge USA tog emot alla som kom 
behövde de europeiska staterna inte förändra sin invandringspolitik.11 

Jag har också diskuterat att polariseringen mellan ”svenskar” och 
”utlänningar” blev stark i samband med nationalismens uppkomst under 1800-
talets slut och att det i den nationalistiska andan fanns ”oönskade element” som 
den svenska staten ville kunna göra sig av med. Till dessa räknades bland annat 
judarna.12 För kategorin ”oönskade” skapades 1914 en utvisningskungörelse 
som gav svenska myndigheter rätt att avvisa icke önskvärda utlänningar direkt 
vid gränsen. 

I 1927 års utlänningslag reglerades för första gången i en sammanhållen lag 
utlänningars rätt att vistas i Sverige. Lagen, som huvudsakligen var en kodi-
fiering av praxis, stadgade om vilka som fick avvisas, förpassas eller utvisas men 
gav inte några direktiv om vem som kunde beviljas tillstånd att uppehålla sig i 
landet. Syftet med lagen var att skydda den svenska arbetsmarknaden och att 
bevara ”den svenska rasens renhet”. Det senare syftet användes av Social-
styrelsen och Utrikesdepartementet då de 1923 med olika metoder försökte 
förhindra judisk invandring.13 Från 1932 märkte Socialstyrelsen judiska 
flyktingar med ett (m) för mosaisk trosbekännare i protokollen. Denna 
märkning var dock inte unik för Sverige utan förekom även i Schweiz redan 
1919.14 

Även i andra europeiska länder och i USA infördes de första lagarna som 
reglerade invandring vid 1900-talets början. I Storbritannien infördes The Aliens 
Act år 1905 i syfte att begränsa invandringen av judar från Östeuropa, och 
Louise London menar att ”Whitehall policy on the new influx of aliens [in 
1938] was made in the context of immigration restrictions dating from 1905”.15 
På liknande sätt utnyttjade den amerikanske presidenten Herbert Hoover och 
State Department på 1930-talet en bestämmelse om LPC-klausulen (”likely to 
become a public charge”) i Immigration Act från 1917 för att förhindra 

                                                 
10 För Storbritannien se London 2001, s. 10. För Danmark se Cecilie Felicia Stokholm Banke 
Demokratiets skyggeside. Flygtninge og menneskerettigheder i Danmark før Holocaust, Odense 2005, s. 33 
och Rünitz 2005, s. 33. För Schweiz se Independent Commission of Experts Switzerland 2002, 
s. 164. Dock kompliceras bilden av Schweiz i så måtto att självbilden även inrymde en föreställ-
ning om att landet hade ett humanitärt uppdrag, se s. 127.  
11 Michael Marrus, The Unwanted. European Refugees from the First World War Through the Cold War, 
Philadelphia 2002 (1985), s. 27, 39. 
12 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, I nationalismens bakvatten. Om minoritet, etnicitet och rasism, Lund 
1999, s. 17. 
13 Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt 1900-1932, 
Stockholm 1964, s. 177, 368. 
14 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 71–72. 
15 Louise London, Whitehall and the Jews, 1933–1948. British Immigration Policy, Jewish Refugees and the 
Holocaust, Cambridge 2001 (2000), s. 16. 



 262 

invandring av östeuropéer. LPC-klausulen blev senare ett sätt att på 
administrativ nivå reglera invandringen till landet.16 

I Danmark föll utlänningslagstiftningen tillbaka på Fremmedloven från 1875. 
Lone Rünitz menar att detta innebar att flyktingpolitiken inte reglerades genom 
ny lagstiftning utan genom en administrativ praxis och hemliga instruktioner. 
Förhållandena i Danmark var därmed likartade som i Sverige. Instruktionerna 
gavs av det danska Justitieministeriet respektive Statspolisen och konsekvensen 
blev att politiken kunde bedrivas utom synhåll för offentligheten.17 I Schweiz 
reglerades flyktingpolitiken i Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer från 1931 
vars syfte var att förhindra att landet ”överförfrämligades” (Überfremdung).18 
Jacques Picard menar att frågan om de ”oönskade” judiska flyktingarna hängde 
samman med den nazistiska politikens användning av ”Judefrågan” som ett 
instrument i sin utrikespolitik. För schweiziska myndigheter blev detta en 
möjlighet att ”fade the Jews out of the picture as foreign neighbours or citizens 
of Germany. Instead of combating anti-Semitism, the authorities and individual 
politicians responsible for Swiss policy on aliens and refugees considered the 
Jewish victims to be undesirable”.19 

Under det andra världskriget gällde 1937 års utlänningslag i Sverige och den 
var, som tidigare nämnts, på många sätt en fortsättning på den första 
utlänningslagen från 1927. Syftet att skydda den ”svenska rasens renhet” fanns 
inte kvar i lagen men levde kvar på föreställningsnivå. Dock var det inte längre 
legitimt att uttryckligen tala om det. Jag har visat att tjänstemännens tal om 
urvalets politik och att välja ut dem som var lättast att assimilera knöt an till 
gamla föreställningar om ”ras”, och att omskrivningar blev ett sätt att legitimera 
den förda politiken. 

Föreställningen att nationalstaten måste skyddas mot ”oönskade” utlänningar 
fanns, som tidigare nämnts, i Schweiz men även i Storbritannien sågs judar som 
”oönskade” eftersom en för stor andel judar i befolkningen sågs som ”ohälso-
samt” för nationen. London visar dessutom att denna föreställning var gällande 
även under efterkrigstiden.20 Tony Kushner påpekar i en jämförelse mellan 
Storbritannien och USA att det amerikanska samhället tillät en ”etnisk 

                                                 
16 Richard Breitman & Alan M. Kraut, American Refugee Policy and the European Jewry, 1933–1945, 
Bloomington & Indianapolis 1987, s. 7–8. 
17 Lone Rünitz, Af hensyn til konsekvenserne. Danmark og flygtningespørgsmålet 1933–1940, Odense 
2005, s. 22, 27; densamme, ”Denmark’s Response to the Nazi Expulsion Policy, 1938–39”, 
Holocaust Studies. A Journal of Culture and History, 2005:3, s. 53–54. 
18 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 71. Se även s. 111 där det uttrycks 
som att myndigheterna borde ”exercise reticence and ’not to allow in undesirable elements (Jews, 
politically extremists and those suspected of being spies’”. 
19 Jacques Picard, ”Investigating ‘Anti-Semitism’? On the Concept and Function of ‘Anti-
Semitism’ and Problems Involved in Research”, Switzerland and the Second World War, Georg Kreis 
(red.), London & Portland 2000, s. 142. 
20 London 2001, s. 278, 281. 
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pluralism”, till skillnad från det brittiska som var mer ”monokulturellt”.21 
Cecilie Felicia Stokholm Banke kallar flyktingarna för en anomali i den politiska 
processen att skapa en nationell välfärdsstat i Danmark och eftersom arbete 
måste säkras för danskarna i första hand kunde landet inte ta emot några ”främ-
mande”. Hon drar slutsatsen att för att uppnå nationell gemenskap måste 
nationalstaten skydda sig själv, och det gjorde den genom att begränsa invand-
ringen samt genom att exkludera grupper av utlänningar ur gemenskapen. I 
Danmark var dessa exkluderade grupper judar och kommunister.22 

För de judiska flyktingarna fick det faktum att de svenska lagstiftarna överlät 
definitionen av politisk flykting till myndigheterna en fatal betydelse. Jag har 
visat att judiska flyktingar inte definierades som politiska flyktingar, och att 
anledningen var att Sverige hade riskerat att ”invaderas” eftersom andra länder i 
Europa inte heller inbegrep judarna i definitionen av politisk flykting.23 Svenska 
myndigheter höll sig hela tiden à jour med andra länders utlänningslagstiftning. 
Det fanns dock undantag, men som Pär Frohnert har visat var det få som 
passerade nålsögat för de stränga regler som tillämpades av hjälporgani-
sationerna i Sverige.24 

I och med den svenska utlänningsräkningen i februari 1939 förändrades 
definitionen av ”jude” från en religiös definition till en ”ras”-terminologi med 
Nürnberglagarna som förlaga. Detta kan förmodligen också sägas gälla för 
Schweiz.25 I Danmark gjorde myndigheterna en åtskillnad mellan ”arier” och 
”icke-arier”, men Rünitz menar att det inte enbart hade sin orsak i antisemitism 
utan också i att de judiska flyktingarna inte kunde resa vidare utan eventuellt 
                                                 
21 Tony Kushner, The Holocaust and the Liberal Imagination. A Social and Cultural History, Oxford & 
Cambridge 1994, s. 188. Även London är inne på detta spår när hon hävdar att britterna ”placed 
a value on homogeneity”, se London 2001, s. 281. 
22 Stokholm Banke 2005, s. 41. 
23 Judar räknades inte som politiska flyktingar i något av de länder som jag jämför med. För 
Schweiz se Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 114 och Samuel Werenfels, 
”Die schweizerische Praxis in der Behandlung von Flüchtlingen, Internierten und entwichenen 
Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg”, Schwedische und schweizerische Neutralität im Zweiten 
Weltkrieg, Rudolf L. Bindschedler, Hans Rudolf Kurz, Wilhelm Carlgren & Sten Carlsson (hrsg.), 
Basel 1985, s. 379. För Storbritannien se London 2001, s. 272 och Bernard Wasserstein, Britain 
and the Jews of Europe 1939-1945, Oxford & New York 1988, s. 133. För USA se Kushner 1994, 
s. 70. För Danmark se Rünitz 2005:3, s. 54 och densamme 2005, s. 195 samt Hans Kirchhoff, Et 
menneske uden pas er ikke noget menneske. Danmark i den internationale flygtningepolitik 1933-1939, 
Odense 2005, s. 32. 
24 Pär Frohnert, ”Solidaritet och restriktivitet. Arbetarrörelsens flyktinghjälp, flyktingarna och 
staten 1933-1945”, paper till Svenska Historikermötet i Lund, 2008, s. 2. 
25 Dock ger den schweiziska kommissionen något motstridiga besked i sin slutrapport. Å ena 
sidan hävdas i slutkapitlet att ”Switzerland (like Sweden until the end of 1942) seems to have 
been the only country to openly apply racist selection criteria according to the Nazi definition”, å 
den andra understryker de att ”Swiss authorities in no way tried to adopt Nazi theories nor to 
imitate their practices but rather stating that German racist policy was contrary to the basic 
principles of Swiss law and Swiss society”, samtidigt som det fanns ”opposing tendencies, notably 
those aiming at a legal discrimination of Jews and at the application of categories based on race”, 
se Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 168, 123. 
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kunde bli kvar i Danmark.26 I Sverige kan förändringen betraktas som en 
process som påbörjades redan 1923 i och med de ovan nämnda viserings-
instruktionerna från Utrikesdepartementet. Anders Jarlert och Sven Nordlund 
har visat att det fanns olika sätt att hantera frågan om huruvida ”arier-
begreppet” var tillämpbart enligt svensk rättspraxis.27 Jag menar att i sak ifråga-
sattes inte begreppet som sådant. Snarare betraktades det som ett sakligt och 
värderingsfritt begrepp i enlighet med den Hägerströmska värdenihilistiska anda 
som präglade svenska tjänstemän vid den här tiden. Jarlert har hävdat att ”arier-
begreppet” saknade ”demokratisk legitimitet”, och detta kan även sägas gälla 
för utlänningsbyråns definition av ”jude”. 

”Ras”-terminologin var en känslig fråga i Sverige; det fanns en medvetenhet 
hos myndigheterna, och utlänningsräkningen väckte uppmärksamhet i 
internationell press. Intressant nog ifrågasattes den inte alls i svensk press. 
Känsligheten syns också i den medvetet hållna otydligheten utåt när det gällde 
att motivera varför utlänningsräkningen behövde genomföras. Denna otydlig-
het märktes dock inte längre då de preliminära resultaten presenterades. Både i 
presskommunikén och i Sociala Meddelanden användes en ”rasdefinition”. Min 
tolkning är att de uteblivna svenska pressreaktionerna uppfattades, av utlän-
ningsbyrån, som en signal om att definitionen betraktades som legitim i det 
svenska samhället. 

Detta förändrades dock över tid. Att legitimiteten saknades visade sig när 
bruket av ”ras”-terminologin kom i offentlighetens ljus i september och 
oktober 1943, då flyktingvännen och docenten i nationalekonomi Karin Kock 
ifrågasatte användningen av ”ras” som statistisk indelningsgrund. Hennes 
protester mot att norska flyktingar delades in i judar och icke-judar möttes till 
en början av oförstående av utlänningsbyråns dåvarande byråchef Carl 
Christian Schmidt. Men då Kock, i samband med räddningen av de danska 
judarna i oktober 1943, anklagade byrån och departementet för antisemitism, 
bröts det offentliga samtalet och byrån slutade särskilja judar i svensk offentlig 
statistik över antalet flyktingar i landet. Kategoriseringen och särskiljningen 
fortsatte dock i inofficiell statistik åtminstone fram till februari 1944. Jag har 
tolkat detta som ett hemlighetsmakeri och som ett utslag av antisemitiska 
föreställningar. 

Att flyktingpolitiken kunde bedrivas i hemlighet har, som tidigare nämnts, 
Rünitz visat för Danmark.28 Ett liknande fall som det svenska återfinns under 
hösten 1942 då myndigheter i Schweiz stängde gränserna för flyktingar. Detta 
ledde till nationella protester och myndigheterna tvingades lätta på 

                                                 
26 Rünitz 2005:3, s. 65. 
27 Anders Jarlert, Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska 
kyrkans statliga funktion som lysningsförättare 1935–1945, Malmö 2006, s. 37, 53-55; Sven Nordlund, 
”’En svensk tiger’? Svenska reaktioner på tyska ariseringskrav under 1930-talet och andra världs-
kriget”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén 
(red.), Stockholm 2007, s. 282, 302. 
28 Rünitz 2005:3, s. 54. 
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restriktiviteten. Men så snart protesterna avtog återupptogs den skärpta 
övervakningen och gränskontrollen igen.29 

Det som hade varit ett legitimt, ”objektivt” språkbruk i 1930-talets Sverige 
hade blivit illegitimt efter krigsslutet, och därför borförklarade och nedtonades 
användningen av (m) med hänvisning till att svenska myndigheter knappast 
kunde ha en rasistisk ståndpunkt. Att särskiljningen bör tolkas som antisemi-
tism har att göra med att den gjordes på ”rasmässig” grund, med Nürnberg-
lagarna som förebild och ledde till diskriminering i det faktiska utfallet av 
flyktingpolitiken, men också med att denna koppling gjordes redan i samtiden; 
kritikerna av den förda politiken hävdade explicit att det handlade om just anti-
semitism. Hierarkiseringen utifrån ”ras” kvarstod, och därför har jag 
argumenterat för att Mikael Byströms förklaring om den nordiska tanken, 
tillsammans med det antisemitiska bakgrundsbruset, ger en bättre och mer 
nyanserad förklaring av den svenska flyktingpolitiken, än Paul Levines broder-
folkshypotes.30 Den nordiska tanken och det antisemitiska bakgrundsbruset 
fångar in det paradoxala i att särskiljningen och hierarkiseringen levde kvar trots 
att diskrimineringen inte längre var för handen. Bakgrundsbruset innebar även 
att kategoriseringen utifrån en ”ras”-definition inte uppfattades som ett uttryck 
för antisemitism, utan som en saklig och värderingsfri grund för utlännings-
statistiken. 

Negativ särbehandling av judiska flyktingar på grundval av ”ras” 
Min undersökning av den svenska lagstiftningen har, som nämnts, visat att 
Sverige inte sågs som ett invandringsland, att flyktingpolitiken utformades på 
den administrativa nivån och att detta innebar en handlingsfrihet för utlän-
ningsmyndigheterna. Även om parallellen är starkast till Danmark stod 
flyktingfrågan aldrig högt upp på den politiska agendan i Schweiz, och det var 
vanligt att förbundsrådet godkände förslag från myndigheterna.31 I Stor-
britannien sköttes flyktingpolitiken visserligen inte av någon självständig 
myndighet men London visar att även i det brittiska fallet föredrogs en form 
där endast en liten del av politiken formulerades formellt eftersom det gav 
tjänstemännen en större handlingsfrihet och flexibilitet att arbeta utan insyn 
från allmänheten.32 

                                                 
29 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 115. 
30 Mikael Byström, En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om flyktingar och flykting-
politik i svensk offentlig debatt 1942–1947, Stockholm 2006; Paul A. Levine, From Indifference to Acti-
vism. Swedish Diplomacy and the Holocaust; 1938–1944, Uppsala 1998 (1996). 
31 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 130. 
32 London 2001, s. 10. 
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I det svenska fallet låg, som tidigare nämnts, det verkliga avgörandet i 
tillstånds- och viseringspolitiken.33 Eftersom både utlänningsbyrån och Utrikes-
departementet beslutade om tillstånd och viseringar under undersöknings-
perioden har jag hävdat att en samlad studie av bägge aktörerna krävs för att 
kunna säga något om den svenska flyktingpolitiken. På dessa myndigheter 
flyttades beslutsfattandet ner, och det innebar att de som hade avgörandet i sin 
hand var föreståndaren på expeditionen för utländska passärenden respektive 
de föredragande på byrån. 

Med hjälp av en omfattande insamling av uppgifter ur tillstånds- och 
viseringsprotokoll samt personakter, som sedan blev föremål för en logistisk 
regressionsanalys, har jag visat att judiska flyktingar särbehandlades negativt av 
svenska utlänningsmyndigheter. Denna särbehandling gjordes på grund av 
flyktingarnas ”ras”-tillhörighet. Under perioden 1938–1944 beviljades i genom-
snitt 52 procent av ansökningarna tillhörande judiska flyktingar och 82 procent 
av ansökningarna för övriga. Jag visade att det finns ett signifikant negativt 
statistiskt samband mellan bifallsbeslut och ”ras” för dem som kategoriserades 
som ”judar” eller ”icke-arier”. Sambandet kvarstod även då jag kontrollerade 
för faktorerna söktryck, kön, ålder och nationalitet. Detta visar att hypotesen, 
om att judiska flyktingar diskriminerades när det gällde möjligheterna att 
beviljas uppehållstillstånd/visering i förhållande till andra utlänningar, inte 
kunde falsifieras. Det är dock viktigt att påpeka att det rör sig om ett statistiskt 
samband som inte kan säga något om huruvida diskrimineringen faktiskt 
berodde på ”ras”. För detta krävs kompletterande kvalitativa undersökningar. 

Trots att ålder var en riktlinje som enligt tjänstemännen hade betydelse för 
deras bedömning av ansökan, fanns det inget samband mellan ålder och bifall. 
Däremot fanns det signifikanta samband för övriga tre kontrollvariabler. Ett 
väntat resultat hade varit att en ökning av söktrycket också ledde till ett minskat 
antal bifall, men min undersökning visade, förvånande nog, det motsatta. Detta 
gällde dock bara för dem som kategoriserades som icke-judar, men för denna 
grupp blev det alltså något lättare att beviljas tillstånd då söktrycket var som 
störst. 

Ett annat oväntat resultat var att det var svårare för kvinnor att beviljas 
tillstånd än för män. Med tanke på att Socialstyrelsen förde fram argumentet att 
utlänningar och flyktingar var ett hot mot arbetsmarknaden är detta 
anmärkningsvärt av fyra skäl. För det första eftersom samtidens syn på 
mannens som familjeförsörjare borde ha lett till att kvinnor betraktades som ett 
mindre hot mot arbetsmarknaden. För det andra borde könskonstruktionen av 
flyktingen som en man ha gjort att kvinnor betraktades som mindre 
problematiska och möjligen till och med osynliggjordes. För det tredje 
betraktades män, enligt samma könskonstruktion, som politiska subjekt och 
därför också som farligare. För det fjärde borde föreställningar om att i första 

                                                 
33 Detta har tidigare påpekats av Hans Lindberg, se Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 
1936–1941, Stockholm 1973. 
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hand hjälpa svaga – det vill säga kvinnor och barn – ha gynnat kvinnor positivt. 
Tidigare forskning har inte uppmärksammat kön i någon större utsträckning 
och det gäller även forskningen i de fyra länder jag jämför med. Detta gör det 
svårt att säga något om huruvida mina resultat speglar en genomgående trend i 
Europa eller är specifika för just Sverige. 

När det gäller den sista variabeln, nationalitet, så visade sig det tidigare 
observerade sambandet mellan östjudar och diskriminering också vara giltigt 
under min undersökningsperiod. Det var svårare för en jude att beviljas 
tillstånd i förhållande till en icke-jude, men betydligt svårare för en person som 
kategoriserades som ”jude” och dessutom tillhörande en nationalitet från ett 
östeuropeiskt land. Undersökningen har visat att diskrimineringen inte 
drabbade alla judar lika, utan att också kategorierna kön och nationalitet hade 
betydelse. Bilden av judar från Östeuropa som särskilt ”oönskade” går, som 
ovan nämnts, igen i USA och Storbritannien, likväl som i Schweiz och 
Danmark.34 

Dessa resultat är tyvärr svåra att jämföra med förhållandena i de neutrala och 
åskådarländerna eftersom det saknas motsvarande typ av statistik. Den danska 
forskningen innehåller i och för sig goda statistiska uppgifter över antalet 
inresta och utvisade, men visar inte siffror över antalet avslagna ansökningar, 
exempelvis de som ansökte i sitt hemland men fick avslag och därför aldrig 
reste in.35 För Schweiz visar kommissionen övergripande siffror över antalet 
beviljade och avslagna ansökningar, men eftersom det saknas underlag för 
avslagen baserar sig siffrorna endast på uppskattningar.36 

Den negativa särbehandlingens uttryck 
Tidigare forskning om svensk flyktingpolitik har förvisso karakteriserat poli-
tiken som restriktiv men presenterat några kvantitativa belägg för denna 
slutsats. Mina undersökningar har inte bara visat att det fanns en negativ sär-
behandling av judiska flyktingar utan också vilka uttryck denna tog sig. Detta 
har i huvudsak inte varit känt tidigare och innebär alltså kvalitativt ny kunskap.37 

Ett annat viktigt resultat är att vi nu känner till att det fanns riktlinjer för den 
förda politiken och att dessa utvecklades under krigsåren av utlänningsbyrån 
och Utrikesdepartementet. Flera av dessa riktlinjer var i bruk redan under 
                                                 
34 London 2001, s. 16; Breitman & Kraut 1987, s. 7-8; Independent Commission of Experts 
Switzerland 2002, s 121; Kirchhoff 2005, s. 238; Hans Kirchhoff & Lone Rünitz, Utsendt til 
Tyskland. Dansk flygtningepolitik under besættelsen, Odense 2007, s. 480. 
35 Statistik presenteras i tabellform i Rünitz 2005, s. 183, 205-215 och Kirchhoff & Rünitz 2007, 
s. 493-507. 
36 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 115-118. 
37 Några riktlinjer har tidigare presenterats av Hans Lindberg, Ingvar Svanberg och Mattias Tydén 
men huvuddelen är inte känt sedan tidigare. Se Lindberg 1973 och Ingvar Svanberg & Mattias 
Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om Europas judar 1933–1945, Stockholm 2005. 
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perioden före 1938, och jag har därför argumenterat för att det fanns en 
kontinuitet i den svenska flyktingpolitiken som gick tillbaka till början av 1930-
talet och den första utlänningslagen. Under denna tidiga period påstods 
ärendena avgöras från fall till fall och byrån gjorde skillnad mellan politiska och 
judiska flyktingar. 

Från 1938 var den officiella beskrivning som gavs utåt fortfarande att 
ärendena avgjordes från fall till fall, men jag har visat att detta inte stämmer, 
utan att det fanns tydliga riktlinjer även då. Exempelvis föredrog myndig-
heterna, inte bara i Sverige utan även i Storbritannien, att judiska flyktingar 
ansökte om tillstånd före inresa så att ett urval blev möjligt.38 Kopplat till detta 
var också riktlinjen om att myndigheterna föredrog en långsam ström av 
flyktingar framför mottagande av stora grupper. Vidare skulle den sökande 
också ha släkt i Sverige, ekonomiska garantier och endast stanna för ett kortare 
uppehälle i avvaktan på vidareemigration till annat land. Att uppehälle endast 
beviljades för transitflyktingar, och inte för bosättning, hängde alltså samman 
att de europeiska länderna i huvudsak inte betraktade sig själva som 
immigrationsländer. Detta var därför inget unikt för de svenska förhållandena. 

Under åren 1939–1944 förändrades riktlinjerna inte märkbart förutom att den 
amerikanska viseringspolitiken från 1939 och framåt blev ytterligare en faktor 
som myndigheterna tog i beräkningen. Det berodde på att de flesta som fick 
uppehållstillstånd i Sverige var judiska flyktingar som skulle resa vidare till USA, 
och om de amerikanska reglerna förändrades så att det blev svårare att resa in, 
kunde det innebära att dessa flyktingar blev kvar i Sverige. Under 1939 
etablerades också frågan om ”folkras” som praxis vilket, enligt tjänstemännen 
själva, bidrog ” till säkrare hantering” av ärendena. Jag har tolkat denna syn som 
ett uttryck för värdenihilismens ideal. Under 1940 och 1941 definierades judar 
fortfarande inte som politiska flyktingar och därför var ”jude” inget hinder för 
avvisning, vilket exempelvis förekom när det gällde judiska flyktingar från 
Norge. Undersökningen av riktlinjerna har alltså visat att det fanns en konti-
nuitet i föreställningarna, att departementet och byrån samarbetade samt att 
byrån dessutom hade god kännedom om förföljelserna av judar och Förintelsen 
men att informationen inte på något avgörande sätt tycks ha påverkat behand-
lingen av de judiska flyktingarna i positiv riktning. 

Efter krigsutbrottet i september 1939 skiljer sig förhållandena i Sverige något 
från de övriga länderna. I Schweiz infördes visum för samtliga utlänningar 
redan i januari 1939, och alla som inte hade tillstånd före inresa kunde avvisas 
vid den schweiziska gränsen. Landet hade också hårda krav på att flyktingarna 
skulle resa vidare, men efter ockupationen av Frankrike i juni 1940 blev det allt 
svårare för flyktingarna att uppfylla detta krav. Istället började Schweiz att 
internera alla utlänningar i arbetsläger där flyktingarna skulle bekosta sitt eget 

                                                 
38 London 2001, s. 10. Detta gällde förstås även i USA, men skillnaden gentemot de europeiska 
länderna var att landet hade visumtvång under hela krigsperioden, medan krav på visum infördes 
först efter hand i de övriga länderna. 
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uppehälle genom arbete.39 I Danmark infördes visumtvång mot övriga länder 
utom de nordiska den 9 september 1939, men i och med ockupationen i april 
1940 kunde landet inte längre föra någon självständig flyktingpolitik.40 I 
Storbritannien ledde krigsutbrottet till att landet befann sig i krig och att en stor 
del av flyktingarna sågs som ”enemy aliens”.41 De flyktingar som redan befann 
sig i Storbritannien internerades från och med maj 1940 eller deporterades till 
exempelvis Australien. Kraftfulla protester från allmänheten ledde dock till att 
interneringarna och deportationerna upphörde redan i juli samma år. Istället 
användes strategin med ”frivillig” vidareemigration för att påskynda flyk-
tingarnas resa till USA och andra länder.42 Med dessa metoder minskade antalet 
flyktingar, och vid vintertid 1940–1941 hade en praxis etablerats som innebar 
att flyktingar inte längre tilläts resa in i landet.43 Kushner påpekar i en jämförelse 
att det amerikanska kvotsystemet förvisso diskriminerade judiska flyktingar 
samtidigt som det inte innebar något totalstopp, vilket var fallet i 
Storbritannien.44 

Mina undersökningar av särbehandlingens uttryck har visat att diskrimine-
ringen av judar inte drabbade alla lika och att det spelade en stor roll om 
ansökan gjordes före eller efter inresa till Sverige. De som ansökte efter inresa 
diskriminerades nämligen inte, utan nästan samtliga beviljades tillstånd 1938 
och 1939.45 Denna lucka i lagstiftningen var i princip möjlig att utnyttja ända 
fram till krigsutbrottet då viseringstvång infördes för samtliga länder utom de 
nordiska. Men redan under hösten 1938 täpptes luckan igen för den grupp som 
sågs som ”icke-önskvärd”, de judiska flyktingarna, genom septemberkun-
görelsen och det hemliga cirkuläret. Bägge författningstexterna stadgade att den 
som inte kunde förväntas få återvända till sitt hemland, och samtidigt inte på 
förhand hade ansökt om uppehållstillstånd eller fått en gränsrekommendation, 
kunde avvisas vid gränsen. I septemberkungörelsen omtalas judiska flyktingar 
med ett omskrivande kodspråk, medan det hemliga cirkuläret mer direkt 
utpekar judar i och med att J-stämpeln i passen nämns. 

I Schweiz krävdes visum av ”icke-ariska” flyktingar från Tyskland från den 4 
oktober 1938, alltså redan dagen innan förordningen om J-stämpeln började 
gälla i Tyskland. Enligt den schweiziska kommission som utrett förhållandena 
under andra världskriget fördes förhandlingar med Tyskland från april samma 
år. Kommissionens tolkning är att det var de schweiziska påtryckningarna som 
resulterade i J-stämpeln. Dessa förhandlingar visar att myndigheterna redan 

                                                 
39 Werenfels 1985, s. 380; Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 109–110. 
40 Rünitz 2005, s. 433. 
41 London 2001, s. 170. 
42 Ibid., s. 170–171. London uppger att närmare 10 000 flyktingar reste ut ur Storbritannien under 
former som liknade utvisning. 
43 Ibid., s. 177. 
44 Kushner 1994, s. 69–70. 
45 Under 1938 beviljades 95 procent av ansökningarna efter inresa tillstånd, och under 1939 var 
motsvarande siffra hela 98 procent. 
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kände till den kommande tyska förordningen, och det förklarar varför den 
schweiziska instruktionen kom så tidigt.46 Detta visar också att oavsett hur det 
förhöll sig gillades åtgärden och utnyttjades av svenska myndigheter; märk-
ningen gagnade den svenska politiken. 

Samtidigt som judiska flyktingar diskriminerades av svenska myndigheter fick 
alltså i genomsnitt 52 procent bifall under hela undersökningsperioden. I stort 
sett samtliga som beviljades tillstånd fick det dock med förbehåll om att resa 
vidare till ett annat land och inte stanna i Sverige. Detta var, som tidigare 
berörts, inte något unikt för Sverige. 

En undersökning av relationen mellan myndigheterna visade vidare att det 
fanns ett nära samarbete och att utrikesdepartementet fattade en stor del av 
besluten på utlänningsbyråns rekommendationer. Dessa yttranden följdes i stort 
sett alltid följdes. Lindbergs påstående att politiken sköttes huvudsakligen av 
Utrikesdepartementet är därför inte helt rättvisande. 

Ett annat viktigt och intressant resultat är att det, som tidigare nämnts, 
ställdes särskilda krav på judiska flyktingar, exempelvis rörande släktskap och 
ekonomiska garantier. Kraven innebar bland annat att judiska flyktingar fick 
fylla i tilläggsblanketter i anslutning till den vanliga viseringsansökan som 
samtliga utlänningar fyllde i. Endast 5 procent av de judiska flyktingarna upp-
fyllde samtliga krav under perioden 1941-1944, och anmärkningsvärt nog 
avslogs så många som en tredjedel av dessa ansökningar. Majoriteten av de 
judiska flyktingarna uppfyllde något eller några av kraven, och av dessa 
beviljades 43 procent av ansökningarna. Sett i ljuset av den restriktiva, diskrimi-
nerande och utväljande politik som svenska myndigheter tillämpade när det 
gällde behandlingen av flyktingarna, menar jag att myndigheterna medvetet 
ställde krav som var svåra att uppnå. Det tycks som om dessa tekniker inte var 
exklusivt svenska snarare ska betraktas som verktyg som utlänningskontrollen 
arbetar med. London skriver att ”selection and exclusion are basic to the 
operation of immigration control”, medan Stokholm Banke gör en liknande 
reflektion på ett mer allmänt plan när det gäller den danska välfärdsstatens 
behov av gränsdragning och exkludering.47 

Min genomgång av personakter har inte bara visat att särskilda krav ställdes 
på judar utan också att det fanns exempel på outtalad praxis som kom fram vid 
genomgången. Ett sådant exempel är förekomsten av motiveringar av beslut. 
Antalet motiveringar var förvisso litet och de flesta var redan kända, men jag 
fann också en oväntad motivering att det kunde ha en viss betydelse att en känd 
person gjorde påtryckningar. 

Ett annat viktigt resultat var att Levines beskrivning av tjänstemännens 
agerande måste nyanseras. Jag har visat att det var vanligt att tjänstemän inom 
ett och samma ärende såväl kunde uppvisa ett aktivt engagemang för flyk-
tingarnas sak som kunde visa misstänksamhet och aktivt förhala ett beslut. 

                                                 
46 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 108. 
47 London 2001, s. 12; Stokholm Banke 2005, s. 45. 
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Därför menar jag att en rimligare karakterisering är att beskriva agerandet som 
ambivalent. Dessa resultat visar att det inte finns några enkla samband mellan 
en persons föreställningar och handlingar. 

Studien har också visat att judiska flyktingar från de nordiska länderna mycket 
sällan fanns med i protokoll och personakter. Min förklaring till detta är att 
dessa beviljades nödfallsvisering och att byrån och departementet måste ha fått 
dessa viseringar för kännedom, men inte fört in dem i protokollen. Under-
sökningen av de judiska flyktingarna från Norge, Danmark och Finland är 
tyvärr inte heltäckande men visar på tydliga tendenser. Särskiljningen av judiska 
flyktingar genom märkningen (m) kvarstod, liksom ett ”rasbetonat” språkbruk 
som tydde på antisemitiska föreställningar. Det intressanta var dock att dessa 
föreställningar inte slog igenom i den faktiska behandlingen av de judiska 
flyktingarna från Norge och Danmark, utan istället tycks ha funnits kvar 
parallellt med det förändrade agerandet. Behandlingen av de statslösa judiska 
flyktingarna från Finland skaver dock mot tidigare forsknings beskrivning av ett 
helhjärtat mottagande som utsträcktes till samtliga judar, inte bara de nordiska. 
I diskussionerna om de judiska flyktingarna från Finland fanns ingen bered-
villighet att ta emot dessa. Tvärtom dröjde departementet in i det längsta med 
att fatta ett beslut i frågan. När frågan 1944 kom upp på regeringens bord, 
vilket i sig var anmärkningsvärt eftersom det var ytterst ovanligt att flykting-
frågor diskuterades på den nivån, blev beslutet ett tveksamt ja till att bevilja 14 
statslösa judiska flyktingar inresetillstånd till Sverige. 

En ”flyktingpolitisk omsvängning”? 
Tidigare forskning har, utan att i någon större utsträckning undersökt saken, 
påstått att det skedde en flyktingpolitisk omsvängning under 1942-1943 och att 
denna berodde på en allmän attitydförändring som hängde samman med att de 
flyende judarna tillhörde ett broderfolk.48 Ny forskning har nyanserat beskriv-
ningen och istället hävdat att det huvudsakliga skälet till den förändrade 
politiken står att finna i det faktum att flyktingarna kom från de nordiska 
länderna. För dessa hade Sverige ett särskilt ansvar, men detta ansvar sträckte 
sig inte självklart och oproblematiskt också till de judiska flyktingarna från dessa 
länder.49 Tidigare forskning har även pekat på perioden strax efter November-
pogromen som ett tillfälle då den svenska restriktiviteten lättade tillfälligt.50 

I båda fallen har mina undersökningar visat att tidigare forskning delvis har 
rätt men också fel. För att börja med Novemberpogromen är det riktigt att fler 
flyktingar i absoluta tal fick uppehållstillstånd i Sverige omedelbart efter 
pogromen. Detta säger emellertid inte något om den förda politiken. Genom 
                                                 
48 Levine 1998. 
49 Byström 2006. 
50 Se exempelvis Lindberg 1973, s. 288. 
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att istället undersöka hur stor andel som beviljades tillstånd, i förhållande till 
hur många som ansökte, pekar resultatet i rakt motsatt riktning. Jag hävdade att 
det därför inte går att tolka dessa siffror på annat sätt än att politiken faktiskt 
blev restriktivare efter pogromen. 

När det gäller den flyktingpolitiska omsvängningen visar mina under-
sökningar att departementet lät ärendena vila vid krigsutbrottet 1939 samt efter 
ockupationen av Norge och Danmark, och att tjänstemännens historieskrivning 
om att omsvängningen skedde hösten 1941 inte stämmer. Istället för ett ökat 
antal bifall gav departementet avslag med ”det vanliga tillägget”, vilket innebar 
att flyktingen ändå inte skulle beviljas utresetillstånd ur Tyskland och därför fick 
ansökan avslag i Sverige. Dessutom tillämpade departementet en praxis att 
lägga ärendena ad acta, alltså vilande, ”tills sökanden påminner”. Denna metod 
påminner i stora drag om amerikanernas strategi att förhala beslutsprocessen 
genom att ständigt be om kompletterande uppgifter. Jag visade också att så sent 
som i september 1943 fick sökanden avslag på sina ansökningar och att 
omsvängningen därför inte kan beskrivas som total förrän i oktober 1943 då de 
danska judarna öppet välkomnades till Sverige av den svenska regeringen. Mina 
resultat visar med andra ord att det inte går att tala om en omsvängning redan 
vid årsskiftet 1942−1943 utan att det är mer korrekt att beskriva händelse-
utvecklingen som en långsam process som innebär att de judiska flyktingarna 
inte längre diskriminerades från oktober 1943 när det gäller möjligheterna att 
beviljas uppehållsvisering. Däremot levde, som visats, särskiljningen av de 
judiska flyktingarna och antisemitiska föreställningar kvar. Svensk flykting-
politik rymde vid krigsslutet bägge dessa sidor. 

Trots min nyansering av tidigare tolkningar kvarstår intrycket att den svenska 
flyktingpolitikens omsvängning kom betydligt tidigare än i Schweiz, 
Storbritannien och USA.51 I Schweiz stängdes, som tidigare nämnts, gränserna 
helt i augusti 1942, och även om vissa lättnader i restriktionerna gjordes till 
följd av protester från allmänheten, återgick myndigheterna snabbt till den 
stängda gränsens politik. Inte förrän i december 1943, då italienska judar sökte 
tillflykt till Schweiz, upphörde avvisningarna, men det var först i mitten av 1944 
som landet förklarade sig villigt att ta emot närmare 14 000 judiska koncentra-
tionslägerfångar som senare skulle resa vidare till Palestina. I mars 1945 
spärrades dock gränsen återigen i syfte att återta utlänningskontrollen och alla 
flyktingar som saknade visum sändes tillbaka. Trots detta fanns det vid krigs-
slutet 1945 över 115 000 flyktingar i Schweiz, det högsta antalet någonsin i 
landet.52 När det gäller den amerikanska flyktingpolitiken innebar kvoterna 
visserligen en begränsning för judars möjligheter men också att landet inte var 
helt stängt. Richard Breitman och Alan M. Kraut menar att det fanns en liberal 
fas i den amerikanska flyktingpolitiken från mars 1938 och fram till krigs-

                                                 
51 Breitman & Kraut betraktar räddningen av de danska judarna till Sverige i oktober 1943 som 
”the exception to the general pattern”, Breitman & Kraut 1987, s. 165. Jämförelsen med Dan-
mark är inte relevant eftersom landet var ockuperat. 
52 Werenfels 1985, s. 386, 389; Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 115. 
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utbrottet 1939, trots misslyckanden som Evian och S:t Louis, då närmare 
20 000 tyskar per månad, varav de flesta judar, kom in via de amerikanska 
kvoterna. De pekar också ut bildandet av War Refugee Board under 1944 och 
menar att även om kommissionens alla åtaganden inte lyckades räddades 
tusentals till livet under 1944-1945.53 

London menar att tidigare forskning har uppgett för låga siffror när det gäller 
antalet flyktingar som fick resa in i Storbritannien och skriver upp siffran till 
90 000, varav nästan alla var judar. Hon tar också upp exemplet med 
Kindertransport som startade efter Novemberpogromen, och visar att under 1939 
hade 7 700 barn rest in i landet i jämförelse med 1 850 i Nederländerna, 800 i 
Frankrike, 700 i Belgien och 250 i Sverige. Hon påpekar också att både den 
brittiska och den amerikanska flyktingpolitiken förändrades efter kraftfulla 
påtryckningar från opinioner i dessa länder.54 Påtryckningarna kom efter de 
allierades deklaration i december 1942, när den nazistiska politiken mot judarna 
fördömdes, och ledde till Bermudakonferensen i april 1943 då delegater från 
USA, Storbritannien och Canada träffades för att diskuterade flyktingfrågan. 
Kushner menar att britterna och amerikanerna var överens om att det enda 
sättet att rädda judar var att vinna kriget, men att skapandet av War Refugee Board 
bröt den överenskommelsen.55 

Motiv och förklaringar till den förda flyktingpolitiken 
I undersökningarna har jag huvudsakligen diskuterat antisemitismen som motiv 
till den förda politiken, men i denna del kommer jag att bredda perspektivet 
och även diskutera andra motiv och förklaringar. Förutom antisemitismen 
kommer jag att behandla pragmatism, urvalets politik, den nordiska tanken 
samt åskådarperspektivet och frågan om moral. Jag inleder med antisemitismen. 

Antisemitismens betydelse 
I flera kapitel i avhandlingen skymtar föreställningar fram, men det var först i 
det nionde kapitlet som en systematisk undersökning av föreställningar om 
judiska flyktingar på utlänningsmyndigheterna gjordes. Jag pendlade i kapitlet 
mellan en allmän nivå, som representerades av den svenska riksdagen och 
pressen, och myndighetsnivån. Syftet har varit att ta reda på vilka föreställ-
ningar som fanns om judar, ”ras” och antisemitism samt att undersöka var 
gränsen gick för vad som var legitimt att uttrycka. Ett ytterligare syfte har varit 
att koppla ihop dessa föreställningar med den diskriminerande flyktingpolitiken. 

                                                 
53 Breitman & Kraut 1987, s. 74, 202. 
54 London 2001, s. 11, 121, 246. 
55 Kushner 1994, s. 136, 172, 187, 189. 
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Under 1930-talet fanns det i Sverige, både på den allmänna och på 
myndighetsnivån, föreställningar om att det fanns en ”judefråga” som innebar 
att antisemitismen kunde ”blossa upp” om för många judiska flyktingar kom till 
Sverige. På den allmänna debattnivån uttrycktes vidare en rädsla för en 
”invasion” av judiska flyktingar och tanken att det inte var Sveriges och 
svenskarnas sak att ”lägga sig i” Tysklands ”interna politik”. Men det fanns 
också röster och öppna protester som menade att den nazistiska politiken var 
orättfärdig. På myndighetsnivå kopplades föreställningen om en ”judefråga” 
framför allt till det man kallade för ”rassynpunkter på invandringen”. Med det 
avsågs att den ”judiska rasen” inte var möjlig att assimilera i det svenska 
samhället. I interna dokument gavs även uttryck för öppet antisemitiska före-
ställningar om ”den judiska rasen” och dess ”sed att föröka sig” som kan 
kopplas till föreställningar om judiskt världsherravälde. 

Föreställningen att antisemitismen kunde blossa upp om landet tog emot för 
många judiska flyktingar fanns även i Danmark, Storbritannien och Schweiz.56 I 
USA var det något annorlunda. Breitman och Kraut skriver att myndigheterna 
inte uttryckligen hänvisade till en sådan rädsla, men att den amerikanska 
opinionens negativa inställning till judiska flyktingar ledde till att myndigheterna 
införde en restriktiv politik ”against a flood of aliens seeking entry”.57 

I debatten inför den andra utlänningslagens tillkomst var det fortfarande 
legitimt att uttrycka ”rassynpunkter”. Det intressanta är dock att talet om en 
biologisk invandringskontroll avfärdades som illegitimt, medan det samtidigt 
var fullt möjligt att diskutera ”rassynpunkter” på ett mera allmänt plan. Efter 
införandet av 1937 års utlänningslag tycks däremot ”ras”-begreppet ha förlorat 
sin legitimitet. Detta fick till följd att det blev ovanligt med explicita uttalanden 
om ”judiska flyktingar”, och att tjänstemännen istället använde sig av omskriv-
ningar av typen ”icke-arier”, ”emigranter” eller ”judiska utvandrare”. Ordvalet 
kan också kopplas samman med det värdenihilistiska idealet att enbart uttala 
värderingsfria, objektiva sakupplysningar. Det är även intressant att notera att 
övertagandet av en nazistisk vokabulär, som i fallet ”icke-arier”, inte tycks ha 
väckt något större uppseende. Liknande omskrivningar var vanliga också i 
Danmark.58 Även i USA var det vanligt att inte uttryckligen tala om judar, men 

                                                 
56 För Danmark, se Lone Rünitz, Danmark og de jødiske flygtninge 1933–1940. En bog om flygtninge og 
menneskerettigheder, København 2000, s. 232; Stokholm Banke 2005, s. 53, 56; Bak 2003, s. 23. För 
Schweiz se Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 71, 121 och Georg Kreis, 
“Swiss Refugee Policy, 1933–1945”, Switzerland and the Second World War, Georg Kreis (red.), 
London & Portland 2000, s. 112. För Storbritannien se Kushner 1994, s. 47, 132; Wasserstein 
1988, s. 11; London 2001, s. 6. Denna föreställning existerade för övrigt även i Norge, se Per Ole 
Johansen, ”Norsk embedsverk og jødiske innvandrere og flyktninger 1914–1940”, Judiskt liv i 
Norden, Gunnar Broberg, Harald Runblom & Mattias Tydén (red.), Uppsala 1988, s. 302. 
57 Breitman & Kraut 1987, s. 75. 
58 Stokholm Banke 2005, s. 16. 
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Wasserstein menar att det hade sin förklaring i en ovilja att se judar som en 
egen kategori.59 

Den tredje debatten som undersökts ägde rum under 1942 och 1943, alltså 
samtidigt som processen med den flyktingpolitiska omsvängningen ägde rum, 
och gällde ett förslag om en lag mot ”rashets”. Huvudmotivet i debatten var 
antisemitismen, men det anmärkningsvärda var att lagförslaget enbart 
behandlade propagandistisk antisemitism. På många sätt kan man säga att 
debatten missade målet. Två av debattörerna, socialdemokraterna Brandt och 
Branting, försökte göra en koppling mellan de förföljda flyktingarna och 
svenska myndigheters diskriminering, men tråden plockades inte upp av övriga 
debattörer. Istället sköt de flesta, liksom Socialstyrelsen i sitt remissvar, in sig på 
den propagandistiska antisemitismen, där en del var tveksamma till att den alls 
funnits i Sverige, medan andra menade att den i själva verket var osvensk. Flera 
ekade tongångar från 1930-talets debatter när de hävdade att ”vad som hände 
judarna inte angick Sverige” och att ”vi” därför inte skulle ”lägga oss i” en 
”intern tysk angelägenhet”. Andra gick längre och hävdade att det till och med 
kunde anses som ett neutralitetsbrott att lägga sig i. 

Att antisemitismen var något främmande för en demokratisk stat var en 
föreställning som omhuldades även i Schweiz. Där påstods antisemitismen ha 
kommit in utifrån och ”smittat” schweizarna.60 I Danmark uttrycktes liknande 
föreställningar i termer av att antisemitismen hade spridit sig som ett ogräs från 
nazismen.61 

I den sista delundersökningen har jag låtit tjänstemännen själva komma till 
tals, och ett resultat är att även på myndighetsnivå var det legitimt att uttrycka 
moderata antisemitiska föreställningar men inte legitimt att kalla sig för anti-
semit. Så länge en person inte hade något uttryckligt motiv att visa ovilja och 
aversion mot judar kunde eventuella antisemitiska föreställningar inte tolkas 
som antisemitism. Jag menar att denna syn också förklarar hur tjänstemännen 
placerade den efter kriget åtalade tjänstemannen Robert Paulson i antisemit-
facket, eftersom han uttryckligen hade motiv att hata judar, emedan de själva 
omöjligt kunde placeras i samma fack. Förklarat på detta sätt blir också 
uttalandet om att Paulson inte hade mer antipatier gentemot judar ”än andra 
eller de flesta” begripligt. Den generella motviljan mot judar som uppenbart 
existerade på utlänningsbyrån syntes helt enkelt inte, eftersom den per 
definition inte existerade. 

                                                 
59 Wasserstein 1988, s. 133. Denna tolkning ges även av Kushner. Jag menar dock att hans 
exempel visar att det även fanns glidningar i språkbruket av samma typ som förekom i Sverige 
och Danmark. Kushner 1994, s. 61. 
60 Independent Commission of Experts Switzerland 2002, s. 147. 
61 Bak 2003, s. 217. Thorsten Wagner menar att komparativ antisemitismforskning kan visa på 
likheter, som exempelvis att synen på antisemitismen som ”osvensk” och ”odansk” även gällde i 
Storbritannien, se Thorsten Wagner, ”Demokratiets akillesæl Jødehad og antisemitisme i 
brydningsfeltet mellem social- og kulturhistorie”, Antisemitisme i Danmark?, Michael Mogensen 
(red.), København 2002, s. 36. 
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För att förklara det motsägelsefulla och paradoxala i mina resultat har jag 
använt metaforen med antisemitismen som ett bakgrundsbrus. Poängen med 
begreppet bakgrundsbrus är att det blir tydligare och lättare att förstå hur 
byråkrater och politiker kunde ge uttryck för antisemitiska föreställningar 
samtidigt som de, paradoxalt nog, tog bestämt avstånd från antisemitism och 
att etiketteras som antisemiter. I avhandlingen förklarade jag detta 
motsägelsefulla agerande med att det de sade helt enkelt inte uppfattades som 
antisemitism, eftersom moderata antisemitiska föreställningar inte väckte något 
uppseende i Sverige under 1930- och början av 1940-talet. Efter krigsslutet 
nedtonades och bagatelliserades antisemitismen och kopplingen till ”ras”, 
eftersom de föreställningar som tjänstemännen uttryckt under krigsåren inte 
längre sågs som legitima i det svenska samhället. 

Samhällets accepterande av ett slags ”moderat” antisemitism har berörts av 
både brittiska och danska forskare. London visar exempelvis att i Storbritannien 
ansågs fördomar om judar som oacceptabla om de fördes fram som en del av 
ett socialt eller politiskt program, medan ”moderate indulgence in social anti-
Jewish prejudice was so widespread as to be unremarkable”.62 Också i Danmark 
existerade det som Sofie Lene Bak karakteriserat som ”moderat antisemitisme 
(eller ’den lille antisemitisme’)”.63 

Tolkningen att en moderat antisemitism inte uppfattades som antisemitism 
kan också kopplas till hur man ska förstå de svenska tjänstemännens agerande 
under andra världskriget och Förintelsen. Levines förklaring att den svenska 
flyktingpolitiken förändrades från likgiltighet till agerande och förklaringen att 
det delvis berodde på tjänstemännens aktiva val att agera bygger på ett 
motsatsförhållande. Det bygger också på logiken att den restriktiva, likgiltiga 
politiken berodde på antisemitism medan den storskaliga mottagningen och ett 
aktivt handlande av tjänstemännen borde ha inneburit en attitydförändring som 
i sin tur måste ha betytt att antisemitismen försvann. Denna beskrivning är 
rimlig och logisk men likväl felaktig. Jag har visat att tjänstemännen bibehöll 
sina antisemitiska föreställningar samtidigt som de förändrade sitt praktiska 
handlande. Detta ledde till att diskrimineringen av de judiska flyktingarna 
upphörde men samtidigt levde särskiljningen och de antisemitiska föreställ-
ningarna kvar. Man skulle därför kunna tala om den svenska flyktingpolitikens 
janusansikte, där bägge sidor – antisemitiska föreställningar och en storskalig 
mottagning – existerade samtidigt. 

En sådan beskrivning ligger också i linje med vad brittisk forskning har 
kommit fram till. Både Louise London och David Cesarani har hävdat att det 
var fullt möjligt för privatpersoner i Storbritannien att hjälpa judar att få visum, 

                                                 
62 London 2001, s. 276. Wasserstein skriver inte detta uttryckligen men hans tolkning påminner 
om Londons eftersom han också talar om en moderat antisemitism. Wasserstein 1988, s. 352. 
63 Sofie [Lene] Bak, ”Historiografien om antisemitismen i Danmark i 1930erne og under 
besættelsen”, Antisemitisme i Danmark?, København 2002, s. 88. Se även densamme, Studier i dansk 
antisemitisme 1930–1945. Brydninger i den nationale selvforståelse, København 2003, s. 217 där hon 
kallar det för en ”salonfæhige antisemitisme”. 
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samtidigt som dessa personer kunde tycka illa om judar och uttrycka anti-
semitiska föreställningar.64 

Peter Pulzer skriver följande om hur brott och kontinuitet i den tyska 
antisemitismen ska tolkas apropå den lagen från april 1933 som förbjöd judar 
att inneha statliga ämbeten. Lagen är enligt Pulzers mening ett exempel på 
diskontinuitet, men 

the relative smoothness with which Jews were eased out of one sector after 
another of professional and economic life, the lack of protest against and 
opposition to discrimination in general, as opposed to specific instances of it, was 
evidence of continuity. […] There is little evidence of positive German support 
for persecution, let alone anti-Semitic violence, outside the ranks of Nazi activists. 
There is ample evidence of relatively easy acceptance of pariah status for a 
significant section of German citizens.65 

Slutsatsen av Pulzers resonemang är att det fanns en bas – ett antisemitiskt 
bakgrundsbrus – att falla tillbaka på som gjorde att relativt många hade lätt att 
diskriminera. Pulzer diskuterar förvisso den tyska statens förhållande till den 
judiska minoriteten fram till 1933, men jag menar att hans slutsats också är 
giltig för Sverige. Jag har visat att judiska flyktingar skildes ut som ett problem 
redan på 1920-talet då denna praxis dessutom hade stöd i utlännings-
lagstiftningen. Särskiljningen övergick i en långsam process från en religions- till 
en ”ras”-definition baserad på de nazistiska Nürnberglagarna. I 1937 års 
utlänningslag fanns inte idéerna från den första lagen om ”bevarandet av den 
svenska rasen” kvar på lagstiftningsnivå, men detta tänkande levde kvar på 
administrativ nivå. Judar betraktades som ”annorlunda” och ”svår-
assimilerbara”, som ”främmande element i nationen”. 

Judiska flyktingar var ”oönskade” inte bara i Nazityskland utan också i de 
europeiska länder som de sökte sin tillflykt till. Den svenska utlännings-
lagstiftningens medvetet suddiga definition av vem som kunde beviljas asyl som 
politisk flykting gjorde det möjligt för myndigheterna att utestänga de judiska 
flyktingarna eftersom de inte flydde av ”politiska” skäl. För att hantera 
”flyktingproblemet” skapades en administrativ praxis där kategoriseringen och 
särskiljningen möjliggjorde diskrimineringen. Att flyktingpolitiken var restriktiv 
och att den svenska utlänningsstatistiken grundade sig i en ”ras”-definition 
väckte till en början inga protester. Detta visar att det fanns ett antisemitiskt 

                                                 
64 London 2001, s. 279; David Cesarani, ”Mad Dogs and Englishmen: Towards a Taxonomy of 
Rescuers in a ’Bystander’ Country – Britain 1933–45”, ‘Bystanders’ to the Holocaust. A Re-evaluation, 
London & Portland 2002, s. 51. Exemplet med Cesarani tas även upp av Klas Åmark med tilläg-
get att det i Sverige ”kanske [handlade] mer om att man behövde ha en position i en organisation 
än en egen, social position i samhället för att kunna bli en betydelsefull hjälpare”, Åmark 2006, 
s. 9. 
65 Peter Pulzer, Jews and the German State. The Political History of a Minority, 1848–1933 (Oxford & 
Cambridge 1992), s. 347. 
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bakgrundsbrus i Sverige på 1930- och 1940-talet som, liksom Pulzer visat, låg 
som en bas att falla tillbaka på. Denna ”bas” definierades som osvensk och 
moderata antisemitiska föreställningar och uttryck betraktades inte som anti-
semitism. Också i Sverige fanns det en bas, i form av ett antisemitiskt 
bakgrundsbrus, att falla tillbaka på som gjorde det lätt att kategorisera, särskilja 
och diskriminera judiska flyktingar. 

Andra motiv samt frågan om åskådare och moral 

[M]oral outrage against the bystander can be traced far back. In his Divine Comedy, 
Dante reserved the hottest place in hell for the neutrals, and what is the cry to 
heaven […] except an expression of an outrage toward the bystander? Perhaps we 
should be less surprised about the special lamentation and anger directed toward 
all too human bystanders.66 

Jag ska avsluta genom att ta vid där jag började, nämligen med Heinrich, 
Augusta och Madelaine Reichwald. Den tyska familjen Reichwald var inte de 
enda judiska flyktingarna som ansökte om uppehållstillstånd eller inresevisering 
till Sverige undan förföljelse, ”ras”-diskriminering och deportation under andra 
världskriget. I inledningskapitlet nämner jag att familjen Reichwald var typisk 
såtillvida att de var transmigranter som inte avsåg att bosätta sig i Sverige. Men 
de var möjligen inte typiska i den bemärkelsen att hela familjen överlevde 
Förintelsen, det nazistiska folkmordet på de europeiska judarna. 

Sverige var inte ensamt om att föra en restriktiv politik, också andra netrala 
länder som exempelvis Schweiz gick på sammma linje. Detta har gjort att 
Sverige och Schweiz, tillsammans med Storbritannien och USA, har 
karakteriserats som åskådare (bystanders). En åskådare definieras som en aktör 
som reagerade på kännedom om förföljelse och Förintelsen med likgiltighet.67 
Levine hävdar att Sverige kan kategoriseras som en åskådare fram till 1942, men 
att landet därefter förändrade sitt agerande till aktiva räddningsinsatser.68 Jag har 
tidigare beskrivit den svenska flyktingpolitiken som en långsam process från 
aktiv restriktivitet till storskalig mottagning, men där särskiljningen och de 
antisemitiska föreställningarna fanns kvar. På samma sätt menar jag att Sveriges 
agerande kan beskrivas, som en långsam förändringsprocess från ett 
åskådarbeteende till ett räddningsbeteende där gränserna mellan de två 
beteendena inte är knivskarpa. 

Åskådarbegreppet kräver att aktören har kännedom om ett skeende och 
ställer sig likgiltig inför det. Som diskuterats hade både Sverige och resten av 

                                                 
66 Thomas Brudholm, ”Surveying a Gap: A Philosophical Perspective on Historians’ Responses 
to Discourses on the ’Bystanders’”, Holocaust Studies. A Journal of Culture and History, 2005:3, s. 17. 
67 Levine 1998, s. 211. För en översikt över forskning om bystanders se David Cesarani & Paul A. 
Levine, ”Introduction”, ’Bystanders’ to the Holocaust. A Re-evaluation, David Cesarani & Paul A. 
Levine, London & Portland, 2002.  
68 Levine 1998, s. 280. 
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omvärlden goda informationer om förföljelserna av judar och fick relativt 
snabbt även kännedom om massmördandet. Att omvärlden försökte hantera 
”flyktingproblemet” genom att föra en restriktiv flyktingpolitik samtidigt som 
det fanns god kännedom om förföljelserna och mördandet av judar – leder till 
den moraliska frågan huruvida de länder som kategoriserats som neutrala och 
åskådare, hade något ansvar för att de stängde sina gränser för de judiska 
flyktingarna? Frågan pockar på ett svar, men är det vetenskapligt intressant och 
relevant att överhuvudtaget ställa moraliska frågor? Hade Sverige som neutralt 
land ett särskilt ansvar att ta emot flyktingar? Med den stora handlingsfrihet 
som svenska myndigheter åtnjöt kan man i förlängningen fråga sig vilket ansvar 
som i så fall borde läggas på de enskilda tjänstemännen? 

Precis som filosofen Thomas Brudholm skriver i det inledande citatet var 
dåtidens åskådare ”all to human”. På samma sätt är det mänskligt att hysa 
känslor och fördomar och jag har visat att dåtidens tjänstemän också gjorde det. 
Skillnaden mot idag var bara att dessa fördomar inte uppfattades som sådana 
utan som sakföhållanden. De flesta tjänstemän försökte förmodligen bara att 
göra sitt jobb så korrekt och samvetsgrant som möjligt i enlighet med tjänste-
mannaideal om objektivitet, värderingsfrihet och saklighet. Men var det 
överhuvudtaget möjligt att navigera rätt i floden av ärenden som vissa dagar 
uppgick till flera hundra? Och vad ska anses som rätt och fel? Det är tämligen 
lätt för oss att idag sitta med facit i hand och förfasa oss över aktörernas åsikter 
och kritisera deras handlingar. Utifrån denna synvinkel kan det tyckas förmätet 
att i samma andetag ens resa frågan om moral, men jag menar att det är absolut 
nödvändigt. 

Brudholm skriver att ”historians sometimes fail to acknowledge that there is 
more to moral concern and reflection than what is manifested in their 
moralistic instances”.69 Han anser att det tidvis utskällda åskådarbegreppet kan 
vara användbart för dessa syften, om man skiljer mellan en pejorativ och en 
analytisk användning av begreppet.70 

Lars M. Andersson och Mattias Tydén är inne på samma spår när de 
diskuterar hur historiker kan tillämpa ett moraliskt förhållningssätt på 
forskningsuppgiften: ”vi kommer inte undan att historien liksom nutiden är 
fylld av moraliska dilemman. Det vore märkligt om historikerna vore de enda 
som inte försökte hantera detta”.71 

Enligt Mattias Tydén ”gjordes före 1944 inga seriösa försök från svensk sida 
att genom en större aktion bistå de icke-nordiska judar som på kontinenten var 
på väg mot en mer eller mindre säker död” trots påtryckningar utifrån. Han 

                                                 
69 Brudholm 2005:3, s. 9. 
70 Ibid., s. 3. 
71 Lars M. Andersson & Mattias Tydén, ”Historikerna och moralen”, Sverige och Nazityskland. 
Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red.), Stockholm 2007, s. 25. 
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menar att ”handlingar – eller icke-handlingar – som dessa kan betraktas som 
Sveriges skuld och medansvar för Förintelsen”.72 

Jag menar att det är dags för historieskrivningen att lämna de entydiga 
förklaringarna och de enkla sambanden bakom sig. Tiden är mogen för en mer 
nyanserad och komplex karakterisering av den svenska flyktingpolitiken under 
andra världskriget och Förintelsen, där både den restriktiva politiken och bilden 
av ”det goda Sverige” som räddade tusentals flyktingar vid krigsslutet får plats. 
Samtidigt. Jag har kallat denna dubbelhet för flyktingpolitikens janusansikte. 

I en artikel skriven tillsammans med Mikael Byström pekar vi ut fyra 
komponenter som kan nyansera beskrivningen i tidigare forskning. Vi menar att 
den svenska flyktingpolitiken var en kombination av pragmatiska mål och 
humanitära synpunkter där ett humanitärt engagemang i storskaliga 
räddningsoperationer kunde gå hand i hand med ett mer beräknande agerande 
som innehöll antisemitiska föreställningar och en önskan om att uppnå good will 
efter krigsslutet. Vi menar att det svenska agerandet kan karakteriseras som 
påverkat av fyra komponenter: urvalets politik, det antisemitiska bakgrunds-
bruset, den nordiska tanken och pragmatismens drivkraft. Dessa fyra element 
påverkade också de rådande föreställningarna om flyktingar och flyktingpolitik 
och innebar därför också begränsningar för vad aktörerna i samtiden kunde 
tycka och tänka.73 

Till dessa fyra komponenter kan ytterligare två föras. Tydén har pekat ut 
opinionstrycket som en tänkbar förklaring som gör det ambivalenta agerandet 
lättare att förstå. Han har också fört fram tanken att ett processperspektiv gör 
att ”den svenska hållningens motsägelsefullhet [blir] mindre gåtfull, och 
räddningstänkandets senfärdighet mindre oförklarlig”.74 Jag tror att det ligger 
mycket i dessa påpekanden. Opinionstrycket skulle kunna förklara varför den 
svenska flyktingpolitiken förändrades från restriktivitet till mottagning trots att 
antisemitiska föreställningar och praxis levde kvar. Press utifrån tvingade 
myndigheterna att förändra politiken eftersom den saknade legitimitet. Men 
föreställningar är trögrörligare än så, och därför levde de kvar i hemlighet. 

I denna avhandling har jag försökt komma åt den komplexa flyktingpolitiken 
genom att röra mig på olika nivåer – genom att analysera individnivån, där 
enskilda tjänstemäns föreställningar och val blottlagts, och myndighetsnivån där 
utlänningsbyråns och Utrikesdepartementets ibland lika, ibland olika, handlande 
blottläggs. Min tanke har varit att blanda röster med ”motröster” för att i det 
samtalet kunna få syn på motstridiga uppfattningar, men också 
försanthållanden, för att på så sätt fånga in ”tidsandan”. 

                                                 
72 Mattias Tydén, ”Att inte lägga sig i. Till frågan om Sveriges moraliska skuld till Förintelsen”, 
Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red.), 
Stockholm 2007, s. 124. 
73 Mikael Byström & Karin Kvist Geverts, ”Från en aktivism till en annan. Hur ska Sveriges age-
rande i flyktingfrågan under andra världskriget förklaras?”, Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och 
moraldebatt, Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red.), Stockholm 2007. 
74 Tydén 2007, s. 121, 133. 
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På ett högre plan kan alla dessa röster, handlingar, beslut, val och 
föreställningar tillsammans ses som en process där den sociala kategoriseringen 
av gruppen judiska flyktingar som ”annorlunda” och ”oönskade” ledde till 
diskriminering där judiska flyktingar nekades uppehållstillstånd eller visering i 
betydligt större utsträckning än icke-judar som ansökte om tillstånd. För de 
judiska flyktingar som fick avslag på sin ansökan och inte lyckades få 
inresetillstånd till något annat land heller var risken stor att de deporterades 
österut och mördades. 

Donald Bloxham och Tony Kushner har karakteriserat Storbritanniens och 
USA:s flyktingpolitik som präglat av ”liberal ambivalence”, det vill säga att den 
parlamentariska demokratins rationalistiska utgångspunkter begränsade 
möjligheterna för dessa länder att förstå vad som pågick i Nazityskland.75 Jag 
har beskrivit dubbelheten i den svenska politiken som präglad av ett anti-
semitiskt bakgrundsbrus. Bägge dessa förklaringar ryms i ett processperspektiv 
där den svenska flyktingpolitiken i sin helhet måste ses som mångfacetterad och 
dubbelbottnad. Processperspektivet kan också kopplas till den organisatoriska 
kultur som rådde på svenska myndigheter där frågan om lojalitet mot den egna 
organisationen och att följa den praxis som redan existerade fick större 
utrymme än frågan om vilket agerande som var det moraliskt riktiga. Den 
hägerströmska värdenihilismen gjorde att svenska tjänstemän undvek värde-
omdömen och upphöjde objektiviteten till sitt ideal. Från tid till annan smög 
dock moraliska frågor sig in i alla fall, exempelvis i form av osäkerhet om huru-
vida ett beslut verkligen kunde anses vara legitimt eller rättfärdigt. 

Det kan, som tidigare nämnts, inte ha varit lätt för dåtidens tjänstemän att 
navigera bland alla val och beslut. Jag avundas dem inte. Jag är glad att det inte 
var jag som behövde välja, för vilka val hade jag själv gjort? 

                                                 
75 Kushner 1994; Bloxham & Kushner 2004. 
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Summary 

A Foreign Element within the Nation 
Swedish Refugee Policy and the Jewish Refugees 1938–1944 

Points of departure 
The aim of this dissertation is to increase our understanding of the mechanisms 
behind social categorization and discrimination and the connections between 
them. This is done by a study of how the Swedish authorities, through the 
practical designing of the refuge policy during the Second World War and the 
Holocaust, created different categories and treated these. The authorities 
responsible for implementing this policy were The Foreigner’s Bureau of the 
National Board of Health (Socialstyrelsens utlänningsbyrån) and the Ministry of 
Foreign Affairs (Utrikesdepartementet), and the group studied are the Jewish 
refugees. 

The main questions of the study were: Were Jewish refugees categorized 
differently than other foreigners by the Swedish authorities? If so, how was this 
categorization put into practice and how was it justified? Did Swedish 
authorities discriminate against Jewish refugees during the Second World War 
and the Holocaust on the grounds of “race”? If so, how did this discrimination 
manifest itself? Was there a change over time in the treatment of the Jewish 
refugees? Why were Jewish refugees discriminated against? How should the 
Swedish refugee policy against the Jewish refugees during World War II and the 
Holocaust be characterized in comparison with the refugee policy in 
Switzerland, Denmark, Great Britain and the United States? 

The primary sources of this dissertation were documents, minutes and 
personal dossiers from the archives of The Foreigner’s Bureau and the Ministry 
of Foreign Affairs. Other sources used were manuscripts and articles written by 
the officials, legislation texts such as Svensk författningssamling and articles 
containing statistical information on foreigners and refugees in the monthly 
magazine Sociala Meddelanden, edited by the National Board of Health 
(Socialstyrelsen). Finally, I have used secondary sources regarding the refugee 
policy in Denmark, Switzerland, Great Britain and the United States to 
compare and contrast the Swedish refugee policy. 
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Personal data concerning the refugees were collected from the minutes and 
the dossiers, and brought together in a data base which was examined by a 
quantitative method. The data base contains records of over 32 000 foreigners 
and almost 11 000 Jewish refugees. 

The time frame of the study is the period of the Second World War and the 
Holocaust. Although the Nazi party persecuted Jews during the whole period 
from 1933–1945, this study focuses on the years 1938–1944. There are three 
main reasons why the study begins in 1938. The first, and most important 
reason, is that it wasn’t until this year when Jewish refugees fled to Sweden in 
large numbers. Secondly a new Alien’s Act (Utlänningslag) came into effect on 
January 1 of that year. The third, and final, reason is that one of the authorities, 
the Foreigner’s Bureau, began its work in 1938. The end point of the study, 
1944, is chosen because of the organizational changes that Swedish authorities 
dealing with foreigners went through. On the 1 of July 1944, the Foreigner’s 
Bureau ceased to exist. Its task, along with that of the Ministry of Foreign 
Affairs, was transferred into a new authority named The Alien’s Commission 
(Statens utlänningskommission). Although the main focus is on the period of 1938–
1944, some of the investigations begin already in the early 1930’s, while others 
continue a few years past 1944. 

The theoretical and methodological concepts of the study are social 
categorization, categories, speech act theory, organizational culture, established 
practice, discrimination and antisemitism. Social categorization is defined as the 
act performed by the authority while defining a category. Category, in turn, is 
defined as “an amount of people whose extent and characteristics are 
determined by the person defining the category”. The main categories of 
interest in this study are “race” and gender. “Race” is a problematic category 
and I perceive it as a social construction, and therefore empirical investigations 
are needed to fill the concept of “race”. Gender is defined, in accordance with 
Joan W. Scott, as socially constructed perceptions of men and women. 

Quentin Skinners speech act theory is used as a qualitative method for 
analyzing texts. Of major importance is his idea that words is also deeds. 
Skinner emphasizes the importance of contextualizing the wordings in the texts 
analyzed, and stresses the need to investigate if a text was seen as legitimate 
within the values of the society. The concept of organizational culture is 
defined as the way in which an organization works, and within this culture, 
standard operation procedure is being used. A standard operating procedure 
means that each case is categorized in accordance with similar cases. The 
notion of established practice is used in its most common sense, as regular 
practice or usage. 

Discrimination is defined as negative treatment of a category, and in this 
specific case it is the discrimination undertaken by the Swedish authorities with 
regard to the category of Jewish refugees. My definition of antisemitism follow 
Helen Fein who suggests that antisemitism is “a persisting latent structure of 
hostile beliefs toward Jews” manifested in attitudes and actions. I have specified 
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Fein’s definition by adding some levels and also pointed out that antisemitism 
can be affected by gender aspects. 

Previous research has suggested that Swedish refugee policy was restrictive 
and indifferent to the faith of the persecuted Jews until mid 1942, when the 
policy changed to an activist commitment. Paul Levine argues that the change 
in policy came about in the wake of the deportations of the Norwegian Jews, 
and explains the policy change as a shift in attitudes, depending on the fact that 
the persecuted Jews belonged to a sister nation, Norway, and therefore 
considered as kinsmen (broderfolk). This explanation has recently been 
challenged by Mikael Byström, who suggests that the shift in attitude is better 
explained by the concept of the Nordic prerogative (den nordiska tanken), where 
Sweden primarily saw itself as responsible for the “ethnical Northerners” since 
they belonged to the same “family”. In this concept, the Jews were only viewed 
as half-brothers and half-sister, and as such not fully included in the family. 

My critique of previous research was concerned with the fact that until today, 
no empirical study has been undertaken where the actual outcome of the 
refugee policy is examined. Due to this fact, we neither know how many Jewish 
refugees applied for visas and permissions, nor do we know how many of those 
people were rejected. The shift in the refugee policy is therefore only a 
statement which isn’t empirically grounded. Because of this, an important part 
of the investigation has been to study the Swedish refugee policy by 
quantitative methods with regard to the treatment of the Jewish refugees. 

Social categorization of Jewish refugees 
An understanding of the Swedish refugee policy during the Second World War 
and the Holocaust requires knowledge of the situation within the Swedish 
society around the year 1900. At that point, Sweden, as well as almost all other 
countries in Europe, viewed itself mainly as an emigration country, and 
therefore, there were no need to control immigration. The time period between 
1860 and 1914 was seen as a liberal era where people moved freely across the 
Swedish borders. 

In the last decades of the 19th Century ideas of nationalism swept across 
Europe, and nationalism brought ideas such as “one language, one people, and 
one nation”. As a consequence, the Swede became Swedish and the immigrant 
became an alien. The nationalist spirit pinpointed groups of “unwanted 
elements” that the Swedish state wanted to get rid of. Among these were the 
Eastern European Jews. To stop these categories from immigrating, a law was 
created in 1914 that gave Swedish authorities the right to refuse “unwanted 
foreigners” at the border. 

The first immigration law was enacted in 1927 (1927 års utlänningslag) with the 
aim to keep “the purity of the Swedish race” and protect the Swedish labour-
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market. It was prolonged in 1932, but in 1937 a second immigration law was 
passed (1937 års utlänningslag) and it was in function throughout the war. The 
second law also aimed at a protection of the Swedish labour-market, but the 
aim of protecting the “race” was no longer at hand, or at least not explicitly. My 
research has showed that the notion of “race” was still apparent in the writing 
of the authorities, but from 1938 only in encoded wordings. This can probably 
be explained by the fact that explicit expressions of “race” were no longer 
legitimate within the Swedish society. 

The Swedish immigration authority was not the only one in Europe 
struggling with the refugee problem in the 1930’s. The Jewish refugees were 
considered a particular problem because of the perception that Jews brought 
antisemitism and other problems along with them. Although the right to give 
asylum was seen as a right of the states, and not of the individual refugees, 
many countries in Europe had legislations that protected refugees fleeing for 
political reasons. The key question was whether the Jewish refugees should be 
regarded as political refugees or not. In Sweden, socialist and liberal politicians 
had argued that Jews should be regarded as political refugees, during the 
parliament debates that preceded the legislation in 1937. But their argument 
was not met; instead the legislators left it to the authorities to fill the definition 
from time to time. This decision proved to be fatal for the Jewish refugees and 
my research shows that neither in Sweden, nor in other countries in Europe, 
the Jewish refugees where included in the definition of political refugees. 

In Sweden, Jews were defined in religious terms as citizens of the mosaic 
confession. This definition also applied for foreigners. But in February of 1939, 
the Foreigner’s Bureau undertook a census where all foreigners, staying in 
Sweden for more than two days, had to fill in a form. The questions asked 
concerned uncontroversial issues such as place of birth, nationality and 
religious faith, but also whether either of the parents were Jews. The 
questionnaire changed the definition of “Jew” from a religious definition to a 
“racial” one, and it was based on the Nuremberg Laws of 1935. 

The use of “race” as a statistical ground was recognized as a sensitive issue by 
the Swedish authorities and foreign newspaper, such as the British paper Daily 
Herald, accused Sweden of bowing the knee to Nazi antisemitic theories. In 
Sweden, interestingly enough, no such accusations were made, and I argue that 
the Foreigner’s Bureau interpreted this lack of critique as a signal that the 
“racial” definition was seen as legitimate by the Swedish society. 

However, this changed over time. A lack of legitimacy became apparent in 
September of 1943 when Karin Kock, a political economist and frequent writer 
in the Social Democratic newspaper Socialdemokraten, published a series of 
articles blaming the Swedish authorities for using “race” as a statistical ground 
with regard to the Norwegian Jews. She protested against the differentiation of 
the Norwegian Jews into the categories of Jews and non-Jews. Her protests 
were at first met unsympathetically by the Foreigner’s Bureau, but when she 
later accused the authorities of antisemitism, the Bureau refused to reply and 
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the differentiation stopped. However, this was only the case when it came to 
the official statistics. In unofficial documents, the “racial” definition and 
categorization was still in use as late as in February of 1944. The differentiation 
was hierarchical and consequentially the Norwegian and Danish non-Jewish 
refugees were top-ranked, followed by the Norwegian and Danish Jewish 
refugees, and finally, at the bottom rank, the stateless Jewish refugees from the 
Nordic countries. 

After the war, a National commission led by the former Minister of Foreign 
Affairs, Richard Sandler, was appointed to investigate allegations toward one 
official at the Foreigner’s Bureau for passing on secret information on refugees 
to Nazi Germany during wartime. A second aim for the commission was to 
investigate complaints from refugees concerning the Swedish refugee policy. 
The commission held interrogations with the former officials at the Foreigner’s 
Bureau, which showed that the “racial” definitions and vocabulary used in the 
1930’s no longer were legitimate. Therefore, the officials excused and played 
down the marking with (m) in protocols and dossiers belonging to Jewish 
refugees, stating that this was not a “racial” definition but a religious one. The 
same officials that during the 1930’s, and the beginning of the 1940’s, used a 
“racial” definition based on the Nuremberg Laws apparently had to make up 
excuses since the idea of different “races” was no longer politically correct and 
accepted within the Swedish society. 

Discrimination of Jewish refugees on the grounds of “race” 
My investigation of the Swedish laws and regulations concerning foreigners and 
refugees shows that Sweden was not viewed as a country of immigration. This 
idea was widespread throughout Europe during the 1930’s. Furthermore, the 
Swedish refugee policy was not shaped on a political level but rather on 
administrative bases, and this gave the authorities freedom of action. Clear 
parallels can be noticed with regard to the contemporary Danish refugee policy. 

In Sweden, the refugee policy was shaped in the procedure of giving visa and 
permits to stay. One of the results of this study, I argue, is that the Swedish 
refugee policy cannot be understood in full without taking into consideration 
that both The Foreigner’s Bureau and the Ministry of Foreign Affairs dealt with 
the foreigner’s and refugees during the Second World War and the Holocaust. 
Previous research has mainly focused on either of the actors studied here, and 
therefore this dissertation is the first account where a more nuanced and 
complex description of the refugee policy towards the Jewish refugees is given. 

By examining the minutes and dossiers of the Jewish refugees by quantitative 
methods and collecting the information in a data base, I was able to conclude 
that there is a statistically significant connection between refugees categorized 
as “Jews” and a much lower probability of admission when compared to 
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foreigners not categorized as Jews. Only 52 percent of the applications of the 
Jewish refugees were granted admission, while 82 percent of the applications 
from other foreigners were approved. Also, when other factors were taken into 
account, such as gender, age, nationality and the total amount of applications, 
the connection is unchanged. My hypothesis – that Jewish refugees were 
discriminated, with regard to the possibility of having their application 
approved, compared to other foreigners –therefore proved to be accurate. 

The manifestation of discriminatory treatment of Jewish refugees 
Previous research has characterized the refugee policy as restrictive, but until 
the results of this study was presented, no one has actually investigated the 
outcome of the policy on quantitative grounds. Neither has the treatment of 
the Jewish refugees been studied on an individual basis.  

One of the findings is that guiding principles that shaped the refugee policy, 
evolved during the whole time period. These principles were outlined by the 
Foreigner’s Bureau and the Ministry of Foreign Affairs. Many of them 
stemmed from the established practice in the early 1930’s, and this suggests 
continuity within the Swedish refugee policy from the first Alien’s Act in 1927. 
The official standpoint, argued by the Bureau and the Ministry of Foreign 
Affairs, was that there were no principles for the refugee policy, but rather that 
the applications were treated from case to case. 

One existing guideline was that the Bureau preferred the Jewish refugees to 
apply before arriving to Sweden, and thereby making it possible to pre-select 
the most wanted refugees and reject the “unwanted”. This policy was not 
unique for Sweden, but was also applied in Great Britain. There were other 
demands on Jewish refugees as well, for instance that they needed to have 
relatives in Sweden, economic guarantees for their staying, and above all, that 
Sweden was only a temporary place of refuge while awaiting transit to a third 
country. The last guideline was closely connected to the idea that Sweden was 
not a country of immigration. 

Most of the guidelines set up in 1938 were, as already mentioned, coming 
from established practice in the early 1930’s, and therefore only a few new 
guidelines were developed during the period of 1939–1944. One important 
factor was the change in the American immigration quota. Since most of the 
Jewish refugees with permits in Sweden had the United States as their final 
destination, changes in the quota could increase the possibilities for these 
refugees to continue their journey, and a clear risk was that they had to settle in 
Sweden instead. Another principle was that Swedish visa forms demanded 
information on “race”. Although this was put forward already in November of 
1938, it didn’t become established practice until 1939 when the Ministry of 
Foreign Affairs wrote to the Swedish consulates in Europe that the refugees 
only needed to fill in this question if they were Christians but not of the “Indo-
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European race”. This clearly indicates that Swedish authorities practiced a 
“racial” definition of Jews, since the refugees mentioned in this document were 
converted Jews who practiced the Christian religion. According to the officials 
at the Ministry of Foreign Affairs, the question of “race” contributed to “safer 
proceedings” with the applications. My interpretation is that this could be seen 
as a typical expression of the ideal that officials had in the 1930’s and 1940’s – 
to be strictly “professional” and “unbiased”. 

Another important result of the study is that the description of the Swedish 
officials as actively choosing to help Jewish refugees, as Levine puts it, must be 
nuanced. My investigation shows that the behavior of the officials rather should 
be explained as ambivalent. In many cases, the very same official could, on the 
one hand, actively help Jewish refugees seeking refuge, but, on the other hand, 
also delay and sometimes even obstruct the application process. 

The investigation of the Jewish refugees from Norway, Denmark and Finland 
showed the remarkable result that even though the refugees from Norway and 
Denmark were accepted, and in the Danish case even invited by the Swedish 
government, the “racial” categorization of the Jewish refugees fleeing from 
these countries remained. The Jewish refugees from Norway and Denmark 
were marked with (m) and described in a “race” oriented language. In 1944 
when renewed discussions on whether the Swedish government should accept 
150 stateless Jewish refugees from Finland were at hand, the so-called “shift in 
attitude” towards the Jewish refugees did not affect these refugees in a positive 
way. In the discussions, government politicians were sceptical about letting in 
this group because of their Jewishness. At the point when the group was finally 
accepted, it only consisted of 14 refugees, and although they were let in to 
Sweden, my conclusion is that the Nordic prerogative excluded them from 
being part of the Nordic “family”, both because of their Jewishness and 
because they were stateless. 

A shift in policy? 
I have already mentioned that previous research has suggested, although it has 
never been empirically sustained, that a shift took place in the refugee policy 
during 1942–1943, and that this was due to a common change in attitudes 
towards the Jewish refugees. I have also discussed that this explanation has 
been nuanced by later research claiming that the shift was due to the Nordic 
prerogative, in which the Jews didn’t fully fit in. Previous research has also 
suggested a relief in the restrictive policy just after the nationwide pogroms in 
November of 1938, the so-called “Reichskristallnacht”. 

I argue that previous research is both right and wrong. It is correct to state 
that a larger number of Jewish refugees actually were admitted permits after the 
“Reichskristallnacht” if you compare the actual number of Jewish refugees that 
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was admitted permits in October with the amount of refugees admitted in 
November. But this comparison does not take into account that the total 
amount of applications was of a substantially larger number in November 
compared to October. Hence, I argue for the necessity to compare like to like, 
and instead look at the relative figures in percentage. By doing so the result is 
the opposite. The rate of admitted permits sank from 67 percent in October 
1938, to 56 percent in November, and only 42 percent in December of that 
year. If these figures are combined with the statements of the officials at the 
Foreigner’s Bureau, saying that “a series of rejections would hopefully halt the 
amount of new applications”, a more likely interpretation is that the restrictive 
Swedish refugee policy was actually not relieved, but rather got stricter after the 
pogroms. 

It is probably also correct to claim that there must have been a shift in policy 
due to the fact that official statistics tell us that in October of 1939, about 
18 000 foreigners were staying in Sweden, while the same figure in April of 
1945 was almost 100 000 foreigners. My findings show that Swedish officials 
developed a practice of postponing cases when the situation changed 
drastically, thus not making a decision but instead biding their time. This was 
exercised after the outbreak of war in 1939, after the occupation of Norway 
and Denmark in April of 1940 and finally during the autumn of 1941 when 
Nazi Germany forbade Jews to leave Germany and the German occupied parts 
of Europe. From the autumn of 1941 this strategy was combined with a note, 
written by the responsible officials at the Ministry of Foreign Affairs, saying 
“postpone until the applicant call for our attention”. I suggest that this strategy 
is similar to that of the American authorities; a strategy to delay the application 
process. 

Another new practice that was established during the autumn of 1941 was to 
motivate the rejections with the “the usual addendum”. This sentence referred 
to the fact that Jewish refugees were forbidden to leave Germany since October 
of 1941, and this was apparently known to the officials. But applications were 
also rejected without this specific motivation throughout 1942 and as late as in 
September of 1943. A more nuanced description of the Swedish refugee policy 
would therefore be to characterize it as a slow process, beginning in November 
of 1942 after the deportation of the Norwegian Jews, and put into fully 
established practice in October of 1943, with the rescue of the Danish Jews. 

Despite this change of historiography, the impression remains that the shift 
in the refugee policy came much earlier in Sweden than it did in Switzerland, 
Great Britain and the United States. 
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Motives and explanations behind the refugee policy 
The main motive investigated in this dissertation is antisemitism, but in this 
part I shall also briefly discuss other motives behind the Swedish refugee policy, 
such as pragmatism, humanitarianism, the Nordic prerogative. 

In the dissertation, I systematically investigate perceptions and attitudes 
toward the Jewish refugees and compare these on two levels; the public 
Swedish opinion and the authorities dealing with foreigners and refugees. A 
common attitude, found on both levels, is the perception that the “Jewish 
Question” existed within for instance the German society but not yet in the 
Swedish society. This perception also included the idea that antisemitism would 
increase if too many Jewish refugees would enter Sweden. This was also 
expressed as a fear of an “invasion” of Jewish refugees. These notions were not 
unique to the Swedish society, but also common in Denmark, Switzerland and 
Great Britain. 

 The second immigration law, implemented in January of 1938, did not 
express “racial” concerns, and this seems to imply that “racial” terminology no 
longer was accepted as legitimate. Instead of referring to a “racial” point of 
view, the officials began to use encoded wordings and implicit arguments. The 
choice of wordings like “emigrants”, when referring to Jewish refugees, also 
implied that there existed a more objective and professional standpoint. 

Throughout the entire period investigated, 1938–1944, it was legitimate to 
express moderate antisemitic perceptions, but illegitimate to admit that you 
were an antisemite. An illuminating example of this interpretation could be seen 
in a debate in 1943 regarding a proposed law against “racial hatred”. The main 
motive in this debate was antisemitism within the society, but the interesting 
part is that the proposal only referred to propagandistic antisemitism. In many 
ways, one could say that the debate missed its target. 

The dissociation from propagandistic antisemitism and the taboo of 
admitting that you were an antisemite was also illegitimate within the 
authorities. There seems to have been a common agreement on the fact that as 
long as a person did not have explicit motives to show indignation or aversion 
against Jews, the utterances he or she made about Jews could not be interpreted 
as antisemitism. 

As a way to explain the contradictory and paradoxical results in the 
dissertation, I used the metaphor of antisemitism as a background bustle. The 
metaphor makes it easier to understand how bureaucrats and politicians could 
express moderate antisemitic perceptions and, at the same time, explicitly and 
clearly distance themselves from antisemitism and being characterized as an 
antisemite. The metaphor also explains how antisemitic attitudes could co-exist 
with a shift in refugee policy toward a large scale reception of refugees, Jewish 
as well as non-Jewish. 

Finally, I will briefly discuss other motives behind the Swedish refugee policy 
during the Second World War and the Holocaust. In an article, co-written with 
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Mikael Byström, we suggest that the Swedish refugee policy contains a 
combination of pragmatic aims and humanitarian considerations. We argued 
that sincere humanitarianism, that could be seen in the Swedish engagement 
within the international large scale rescue operations, went hand in hand with 
calculative actions characterized by antisemitic perceptions and pragmatism. 
Our goal was to problematize the existing description of the Swedish refugee 
policy as “the good Sweden” that received thousands of Jews and other 
refugees during the Second World War, and we did so by suggesting four 
components that better explained the policy: the policy of selection (urvalets 
politik), the antisemitic background bustle (det antisemitiska bakgrundsbruset), the 
Nordic prerogative (den nordiska tanken) and the force of pragmatism 
(pragmatismens drivkraft). These four elements could be seen as structuring the 
perceptions, but also as providing guidelines for political or humanitarian 
opportunities. The four elements also functioned as limitations to the minds of 
the actors. 

Previous research has characterized Sweden as a bystander up until 1942 
when there was a swift in Swedish Refugee Policy from restrictions to a large 
scale reception. I argue that it is more correct to describe the change in Policy 
as a slow process, rather than a clear cut swift. Therefore, I suggested that it the 
Swedish behavior changed in a slow process from a bystander behavior to a 
rescue behavior. 
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Tabellbilaga 

Tabell 1. Översikt över samtliga lagar, kungörelser, cirkulär med mera 
som rörde utlänningar 1937–1945 

År 
Kungl. 

kungörelse 
Ub/SUK 

kungörelse Lag 
Kungl. 
brev Cirkulär Summa 

1937 7 0 1 0 1 9 
1938 3 0 0 0 0 3 
1939 9 0 0 1 0 10 
1940 29 8 0 1 0 38 
1941 7 8 1 0 0 16 
1942 16 1 2 0 1 20 
1943 6 2 1 0 0 9 
1944 24 3 2 0 0 29 
1945 19 2 2 0 2 25 

Totalt 120 24 9 2 4 159 
Källa: Svensk författningssamling (SFS), 1937–1945 

Anmärkning: Ub står för utlänningsbyrån och SUK står för Statens 
utlänningskommission. 
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Tabell 2. Förteckning över tjänstemän på Utrikesdepartementet med 
angivelse av namn, avdelning, titel, utbildning och födelseår 

Namn Avdelning Titel Utbildning Födelseår 

Aminoff, G Iwan A F Pressbyrån 1:e sekreterare Fil Kand 1897 
Anger, Per J V Pressbyrån Attaché Jur Kand  1913 
Bagge, H A M N Pressbyrån Attaché  1907 
Beck-Friis, Hans G Politiska avdelningen Utrikesråd/chef Jur & Fil Kand 1893 
Bergendahl, Torsten J F Amb. i Tjeckoslovakien Vicekonsul Fil Mag 1890 
Boheman, Erik  Kabinettssekr. Jur Kand  1895 
Brusewitz, Sven I Pressbyrån 1:e sekr., Byråchef Jur Kand  1912 
Douglas, Carl Ludvig Pressbyrån 1:e sekreterare Jur Kand  1904 
Engzell, Gösta Rättsavdelningen Utrikesråd/chef Jur Kand  1897 
Grafström, Sven Pressbyrån 1:e sekr., Byråchef Jur Kand  1902 
Grönwall, T H F Pressbyrån, Handels- 1:e sekr., Byråchef Jur Kand  1903 
Hallenborg, CA Magnus Rättsavdelningen Byråchef Jur Kand  1894 
Hellstedt, E Svante Exp. för utl. passären. Legationsråd, Chef Jur Kand  1892 
Hägglöf, Bo G R Handelsavdelningen Utrikesråd/chef Jur Kand  1904 
Kumlin, Ragnar Press- , Handels- mm 1:e sekr., Byråchef Jur K & Fil Lic 1897 
Lagerfelt, Israel K-G E Pressbyrån Attaché Jur & Fil Kand 1909 
Malmar, Folke Amb. i Tjeckoslovakien Envoyé Jur & Fil Kand 1890 
Nylander, K Lennart H Pressbyrån 1:e sekreterare Jur & Fil Kand 1901 
Petersén, Carl H G Pressbyrån Attaché  1914 
Przybyszewski Westrup, Z S PA-avd. Utrikesråd/chef  1895 
Setterwall, John A Rättsavdelningen Byråchef Jur Kand  1896 
Stackelberg, F C L Handelsavdelningen Byråchef Jur Kand  1899 
Söderblom, Staffan Politiska avdelningen tf Utrikesråd/chef Jur & Fil Kand 1900 
Thorsing, Oscar Pressbyrån Byråchef, Chef Fil Kand 1896 
Undén, Thorsten Ambassaden i Ungern Envoyé Fil Kand 1877 
Undén, Östen  Sakkunnig i folkrätt Univ kansler 1886 
Unger, Stig M A Pressbyrån Attaché, 1:e sekr. Jur Kand  1910 
von Dardel, Gustaf F N PA-avd. Utrikesråd/chef Envoyé 1882 
von Hartmansdorff, A H Pressbyrån 1:e sekreterare Jur Kand  1899 
von Post, Eric Pressbyrån 1:e sekreterare Jur & Fil Kand 1899 
Ärnfast, F Hugo Pressbyrån Attaché Fil Kand 1908 

Källa: Sveriges Statskalender 1938–1944 

Anmärkning: PA-avd. står för Personal- och administrativa avdelningen. 
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Tabell 3. Förteckning över tjänstemän på Socialstyrelsens 
utlänningsbyrå med angivelse av namn, titel, utbildning och födelseår 

Namn Titel Utbildning Födelseår 
Andelius (f Schotte), Ruth Amanuens, tf Notarie  1891 
Bergquist, Thorwald E N Generaldirektör, chef Statsråd 1899 
Bergström, Kurt Byråchef Fil Lic 1887 
Bexelius, Ernst Byråchef Jur Kand 1900 
Burman, Bertil Amanuens   
Drougge, Erik G Sekreterare, tf Byråchef Fil Lic 1896 
Ernberg, Olof H Amanuens Jur Kand 1908 
Finn, Frances B K Amanuens Fil Kand 1910 
Hansson, Sigfrid GD, chef Fil Kand 1884 
Holmstedt, Gustaf F Notarie, Aktuarie Fil Kand 1905 
Höjer, Karl Johan tf Generaldirektör, chef Fil Lic 1894 
Larson, Sten E Amanuens Jur & Fil Kand 1914 
Moureau, Nils C Sekreterare  1881 
Nyberg, Karl J F Aktuarie, Notarie eo Fil Kand 1905 
Paulson, Robert Byråinspektör  1886 
Perslow, Martin S Sekreterare Jur Kand 1907 
Ringenson, C T Sten tf Byråchef, Sekreterare Jur & Fil Kand 1896 
Schmidt, Carl Christian  Sekreterare, tf Byråchef Fil Mag 1893 
Senning Sekreterare, notarie   
Stjernqvist, H Olof Amanuens Jur Kand 1911 
Strange, Bengt  Notarie, Sekreterare Jur Kand 1905 
Vogel, Lorentz Amanuens   
Wiman, Olov Amanuens, Notarie, Byråinsp. Jur Kand 1908 
Wirseen, Bertil Notarie Jur Kand 1902 
Åman, Bengt K L Amanuens Jur & Fil Kand 1912 

Källa: Sveriges Statskalender 1938–1944 

Anmärkning: För Bertil Burman, Lorentz Vogel respektive Senning saknas tyvärr vissa 
uppgifter. 
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Tabell 4. Totalt antal flyktingar fördelat på antal och andel per 
åldersgrupp respektive angiven tidsperiod 1939–1940 

  1939–1940 1941–1944 
Ålder n % n % 
0–10 191 4% 26 4% 
11–20 323 7% 41 6% 
21–30 723 15% 29 4% 
31–40 1172 25% 57 8% 
41–50 1032 22% 102 14% 
51–60 683 14% 145 20% 
61–64 169 4% 89 12% 
65– 219 5% 206 29% 

ej känt 251 5% 21 3% 
Totalt 4763 100% 716 100% 

Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden,  
H 1:1-2, RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA 
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Tabell 5. Fördelningen mellan olika nationaliteter i tre olika 
källmaterialen, uppdelat på de olika undersökningsperioderna 

  1938–1941  1939–1940 1941–1944   
Nationalitet n % n % n % Totalt 
tysk 4348 97,31% 1846 38,80% 528 73,74% 6722 
statslös 0 0,00% 645 13,50% 54 7,54% 699 
tjeckisk 7 0,16% 551 11,60% 8 1,12% 566 
polsk 0 0,00% 452 9,50% 30 4,19% 482 
ungrare 0 0,00% 326 6,80% 0 0,00% 326 
lettisk 0 0,00% 191 4,00% 9 1,26% 200 
dansk 3 0,07% 194 4,10% 0 0,00% 197 
litauisk 0 0,00% 122 2,60% 1 0,14% 123 
holländare 3 0,07% 42 0,90% 17 2,37% 62 
estnisk 0 0,00% 56 1,20% 0 0,00% 56 
palestinsk 0 0,00% 26 0,50% 0 0,00% 26 
rumänsk 0 0,00% 32 0,70% 7 0,98% 39 
amerikansk 3 0,07% 16 0,30% 0 0,00% 19 
britt 9 0,20% 20 0,40% 0 0,00% 29 
tysk protegé 0 0,00% 54 1,10% 0 0,00% 54 
sovjetryss 0 0,00% 19 0,40% 0 0,00% 19 
slovak 0 0,00% 25 0,50% 0 0,00% 25 
norsk 1 0,02% 45 0,90% 0 0,00% 46 
övriga 94 2,10% 100 2,10% 62 8,66% 256 
Totalt 4468 100,00% 4762 100,00% 716 100,00% 9946 

Källa: RA, Ub, A II b:1-4 och A II aa:4 och A I a:1-4; RA, UD, Expeditionen för 
utländska passärenden, H 1:1-2; RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA 
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Tabell 6. Samband mellan den beroende variabeln ”beslut” och den 
oberoende variabeln ”ras” (jude/icke-jude) i modell 1 och 2 

Variabel Modell 1 Modell 2
Jude 0,231** 0,221** 
Intercept 4,678** 6,264** 
Antal observationer 42716*** 3064** 
Bortfall *0 *0 
Nagelkerke 0,120*** 0,131** 
Cox & Snell 0,081** 0,093** 

Källa: RA, Ub, A II b:1-4, A II aa:4 och A I a:1-4; RA, UD, 
Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1-2 

Anmärkning: * innebär att oddskvoten är signifikant på 5-procentsnivån (p < 0,05).  
** innebär att oddskvoten är signifikant på 1-procentsnivån (p < 0,01) 

Förklaring: Tabellen visar värdet på oddskvoten för den oberoende variabeln ”ras” 
(jude) och konstanten, det vill säga interceptet. Om värdet på oddskvoten är mindre än 

1 är sambandet negativt, medan en oddskvot vars värde är större än 1 innebär att 
sambandet är positivt. Till detta måste också signifikansen föras, och denna uttrycks 
med asterisker i tabellen. Om det finns ett signifikant samband på enprocentsnivån 
markeras detta med en asterisk efter värdet på oddskvoten, medan ett signifikant 

samband på femprocentsnivån markeras med två asterisker. Slutligen visar tabellen det 
totala antalet observationer för respektive modell (judar och icke-judar sammantaget), 

bortfall samt förklaringsvärdet uttryckt med Nagelkerkes och Cox & Snells mått. 
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Tabell 7. Jämförelse mellan värdet för de oberoende variablerna att få 
bifall, totalt antal observationer och bortfall för modell 1–3 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3
Jude 0,231** 0,221** 0,191** 
Söktryck   1,001** 
Ålder   1,000** 
Kön   0,751** 
Nationalitet   0,817** 
Intercept 4,678** 6,264** 3,221** 
Antal observationer 42716*** 3064** 2811** 
Bortfall *0 *0 253* 
Nagelkerke 0,120** 0,131** 0,151** 
Cox & Snell 0,081** 0,093** 0,107** 

Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1 

Anmärkning: * innebär att oddskvoten är signifikant på 5-procentsnivån (p < 0,05). 
** innebär att oddskvoten är signifikant på 1-procentsnivån (p < 0,01). För variabeln 

nationalitet har gruppen ”statslösa” kategoriserats som ”väst” och gruppen 
”tjeckoslovaker” kategoriserats som ”öst” 

Förklaring: Liksom i tabell 5 visas värdet på oddskvoten för de oberoende variablerna 
(jude, söktryck, ålder, kön, nationalitet) och konstanten (intercept). Om värdet på 
oddskvoten är mindre än 1 är sambandet negativt, medan en oddskvot vars värde är 
större än 1 innebär att sambandet är positivt. Till detta måste också signifikansen föras, 
och denna uttrycks med asterisker i tabellen. Om det finns ett signifikant samband på 
enprocentsnivån markeras detta med en asterisk efter värdet på oddskvoten, medan ett 
signifikant samband på femprocentsnivån markeras med två asterisker. Slutligen visas 
det totala antalet observationer för respektive modell (judar och icke-judar 
sammantaget), bortfall samt förklaringsvärdet uttryckt med Nagelkerkes och Cox & 
Snells mått. 
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Tabell 8. Utlänningsbyråns beslut för judiska flyktingar om bifall, 
avslag och utan åtgärd fördelat på kön 1938–1941 

  Kvinnor   Män   Totalt 
  n % n %   

Bifall 1236 60,6% 1206 49,8% 2442 
Avslag 775 38,0% 1142 47,1% 1917 
Utan åtgärd 30 1,5% 76 3,1% 106 
Totalt 2041 45,7% 2424 54,3% 4465 

Källa: RA, Ub, A II b:1-4 och A II aa:4 (protokoll över uppehålls- och arbetstillstånd 
1938–1941) 

Anmärkning: I tabellen saknas det 3 personer. 

Tabell 9. Utrikesdepartementets beslut i inreseviseringsärenden för 
”icke-arier” fördelat på kön april 1939–december 1940 

  Kvinnor Män   Ej känt Totalt 
Beslut n % n % n %   
Bifall 795 48,0% 1638 53,3% 13 41,9% 2446 
Avslag 861 52,0% 1438 46,7% 18 58,1% 2317 
Totalt 1656 34,8% 3076 64,6% 31 0,7% 4763 

Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1-2 (”Individuella 
statistiken” 1939–1940) 

Tabell 10. Utrikesdepartementets beslut i viseringsärenden för 
kategorin judar fördelat på kön 1941–1943 

  Kvinnor   Män     
UD:s beslut n % n % Totalt 
Bifall 193 43,3% 118 43,7% 311 
Avslag 230 51,6% 138 51,1% 368 
Ad acta 23 5,2% 14 5,2% 37 
Totalt 446 62,3% 270 37,7% 716 

Källa: RA, SUK, Passbyrån, F 2 BA (viseringsdossiéer) 
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Tabell 11. Klassificering av nationaliteter i kategorierna öst respektive 
väst samt nationaliteter som kategoriserats som bortfall i modell 3 

Öst Väst Bortfall 
alban fd österrikare abessinsk 
bulgar italienare argentinsk 
danzig lanz (spanien) brasiliansk 
est spansk costarica 
grek statslös egyptisk 
jugoslav sudettysk honduras 
lett tysk iransk 
litauer  kamerun 
polsk  kines 
rumän  kuban 
slovak  manjuseansk
sovjetryss  marockan 
tjeck  mexikan 
turk  paraguay 
tysk protegé  palestinsk 
ungrare     

 

Tabell 12. Samband mellan den beroende variabeln ”bifall” och 
söktryck (antal ansökningar) fördelat på judar och icke-judar angivet i 

antal och andel för perioden april till juli 1939 

Månad april juli maj juni 
Antal ansökningar 594 777 818 875 
Bifall icke-judar (n) 186 279 233 392 
Bifall icke-judar (%) 77,50% 88,57% 86,62% 89,09% 
Totalt icke-judar (ja+nej) 240 315 269 440 
Bifall judar (n) 185 315 293 253 
Bifall judar (%) 52,26% 68,18% 53,37% 58,16% 
Totalt judar (ja+nej) 354 462 549 435 

Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1 

 



 304 

Tabell 13. Sambandet mellan den beroende variabeln (bifall) och de 
oberoende variablerna ”ras”, söktryck, ålder, kön och nationalitet 

(kategoriserat som öst/väst) i modell 3 

Variabel Koefficient Oddskvot
Jude -1,649 0,192** 
Söktryck 0,001 1,001** 
Ålder 0,000 1,000** 
Kön -0,283 0,754** 
Nationalitet -0,178 0,837** 
Intercept 1,097 2,996** 

Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1 

Anmärkning: * innebär att oddskvoten är signifikant på 5-procentsnivån (p < 0,05). ** 
innebär att oddskvoten är signifikant på 1-procentsnivån (p < 0,01). För nationalitet har 
statslösa och tjeckoslovaker kategoriserats som ”väst”. Värdet för Nagelkerke var 0,150. 

Eftersom det är en riktad hypotes så ska värdet på signifikansen för nationalitet delas 
med 2, och därmed faller värdet inom ramen för 5-procentsnivån.  

Tabell 14. Samband mellan den beroende variabeln ”bifall”  
och de oberoende variablerna med avseende på interaktionen mellan 

”ras” och nationalitet 

Variabel Koefficient Oddskvot
Jude -0,543 0,581** 
Söktryck/100 *0,120 1,128** 
Ålder *0,001 1,000** 
Kön -0,252 0,777** 
Nationalitet *1,388 4,005** 
Interaktionsterm -2,015 0,133** 
Intercept *0,295 1,343** 

Källa: RA, UD, Expeditionen för utländska passärenden, H 1:1 

Anmärkning: * innebär att oddskvoten är signifikant på 5-procentsnivån (p < 0,05).  
** innebär att oddskvoten är signifikant på 1-procentsnivån (p < 0,01).  

Variabeln söktryck har delats med 100. Variabeln nationalitet fångar huvudeffekten av 
att inte kategoriseras som ”jude”. Interaktionstermen skapades genom att värdet för 
variablerna ”ras” och ”öst” multiplicerades och fångar dem som kategoriserades som 

”judar” och ”öst”. 
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Tabell 15. Interaktionseffekter beräknat som oddskvoter för olika 
interaktioner mellan variablerna ”jude”/”icke-jude” och ”öst”/”väst” 

Interaktion Oddskvot
icke-judar (ej jude väst/ej jude öst) 4,005 
judar (jude öst/jude väst) 0,534 
judar (jude väst/jude öst) 1,874 
västjudar (jude väst/ej jude väst) 0,581 
östjudar (jude öst/ej jude öst) 0,077 
icke-judar (ej jude väst/jude väst) 1,722 
icke-judar öst (ej jude öst/jude öst) 12,921 

Anmärkning: Effekterna tolkas som effekter där man kontrollerat för övriga variabler i 
modellen, förutom ”jude”, ”nationalitet” och ”interaktionstermen”. Tolkning: Effekten 

av ”nationalitet” var starkare för icke-judar, vars odds att få bifall var mycket mindre 
om de kom från ”öst”. Effekten av ”interaktionstermen” var mycket starkare, och 

oddsen att få bifall mycket mindre, för flyktingar som klassificerades som både ”öst” 
och ”judar”. 
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Tabell 16. Antal beviljade uppehållstillstånd med förbehåll eller 
transitoklausul för perioden 1938–1939 fördelat per månad 

Månad Förbehåll Transitoklausul
1938 januari 0 0 
februari 5 0 
mars 0 0 
april 0 0 
maj 1 0 
juni 4 0 
juli 1 0 
augusti 4 0 
september 18 0 
oktober 28 0 
november 228 0 
december 155 86 
1939 januari 7 134 
februari 17 88 
mars 12 208 
april 26 138 
maj 23 227 
juni 21 190 
juli 16 198 
augusti 27 219 
september 0 13 
oktober 0 0 
november 0 0 
december 0 0 
Totalt 593 1501 

Källa: RA, Ub, A II b:1-3 
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Tabell 17. Sambandet mellan den beroende variabeln (bifallsbeslut) 
och de oberoende variablerna ”ras” samt söktryck under perioden 

oktober 1938 till maj 1939 

Variabel Koefficient Signifikans Oddskvot
Jude -1,371 0,000 0,254 
Söktryck -0,001 0,000 0,999 
Intercept 2,506 0,000 12,262**

Källa: RA, Ub, A II b:1-2 

Tabell 18. Andelen bifall i procent i förhållande till söktrycket 
(antal/per månad) för judar och icke-judar under perioden oktober 1938 

till maj 1939 

Månad okt april maj feb mars  nov  jan  dec 
Söktryck 259 437 499 666 678 708 787 1051 
Icke-judar B 116 169 169 179 235 192 152 160 
% 80% 88% 84% 86% 86% 83% 86% 79% 
Avslag & UÅ 29 23 33 28 37 40 25 42 
% 20% 12% 16% 14% 14% 17% 14% 21% 
Tot. icke-judar 145 192 202 207 272 232 177 202 
Judar B 76 147 209 255 251 268 354 356 
% 66% 60% 70% 55% 62% 56% 58% 42% 
Avslag & UÅ 39 100 90 206 157 210 258 495 
% 34% 40% 30% 45% 38% 44% 42% 58% 
Tot. judar 115 247 299 461 408 478 612 851 

Källa: RA, Ub, A II b:1-2 

Anmärkning: B betyder bifall och UÅ betyder utan åtgärd. Tot. betyder totalt. 
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Tabell 19. Andelen avslag i genomsnitt i procent för kategorierna judar 
respektive ”icke-arier” under januari 1938 till november 1943 

År 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
januari 50% 41% 44% 62% 47% 57% 
februari 44% 43% 44% 62% 42% 60% 
mars 17% 37% 30% 56% 69% 63% 
april 54% 42% 58% 38% 63% 48% 
maj 44% 37% 60% 52% 69% 51% 
juni 7% 41% 49% 80% 75% 100% 
juli 41% 34% 72% 60% 67% 49% 
augusti 70% 44% 50% 68% 100% 50% 
september 40% 42% 55% 48% 40% 40% 
oktober 31% 67% 68% 53% 69% 70% 
november 43% 54% 58% 52% 68% 100% 
december 57% 52% 44% 40% 42%   

Källa: RA, Ub, A II b:1-4, A II aa:4, A I a:1-3; UD, Expeditionen för utländska 
passärenden, H 1:1-2; SUK, Passbyrån, F 2 BA 

Tabell 20. Översikt över antalet judiska flyktingar som flydde till Sverige 
under september 1942 till januari 1943 fördelat på män och kvinnor 

Datum Män Kvinnor Totalt 
1942 september 2 1 3 
oktober 16 7 23 
november 50 54 104 
december 109 238 347 
1943 januari 23 15 38 
Totalt 200 315 515 

Källa: Återgiven efter Tangestuen 2004, s. 55. 
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Tabell 21. Sammanställning av judiska flyktingar från Danmark fördelat 
på ålder och kön 

  Män Kvinnor Summa 
Ålder n % n % per grupp
0-9 503 13% 529 13% 1032 

10-19 339 9% 375 9% 714 
20-29 825 21% 763 19% 1588 
30-39 791 20% 840 21% 1631 
40-49 520 13% 463 12% 983 
50-59 472 12% 493 12% 965 
60-64 243 6% 229 6% 472 
65- 214 5% 307 8% 521 

Totalt 3907 100% 3999 100% 7906 

Källa: Återgiven efter RA, Judiska församlingens arkiv (JFA), Flyktingsektionen, E 5:1, 
Julius Margolinsky, ”Statistiske undersögelser over fordelningen paa alder og kön m.m. 

blandt flygtninge fra Danmark til Sverige”, Stockholm 1945 (otryckt), s. 3. 
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