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Inledning 

Lars M Andersson & Karin Kvist Geverts 

Omslagsbilden till denna bok är tagen 1945 av den kände fotografen K. W. 

Gullers. Den visar tidigare koncentrationslägerfångar som anländer till 

Sverige och kan sägas representera en sida av den svenska flyktingpolitiken, 

hjälpaktionerna i krigets slutskede. 

Forskning om svensk flyktingpolitik och judiska flyktingar har på senare 

år fått ett uppsving. En förklaring till detta är att Holocaust Studies fått ett 

visst genomslag även i Sverige. Till uppsvinget har också det sedan slutet av 

1980-talet kraftigt ökade intresset för och bruket av Förintelsen internatio

nellt bidragit, symboliskt manifesterat i FN:s beslut år 2005 att göra den 27 

januari - datumet för Auschwitz befrielse - till internationell minnesdag för 

Förintelsens offer.1 

I denna antologi har vi samlat ny forskning om svensk flyktingpolitik 

och judiska flyktingar i Förintelsens skugga. Medverkar gör forskare från 

Växjö, Stockholm, Uppsala och Tel Aviv. Artiklarna demonstrerar den 

bredd och livaktighet som kännetecknar forskningsfältet idag. 

De resultat som presenteras säger inte bara något om det förflutna. 

Flyktingpolitiken och dess utformning är ett högaktuellt område. Det bru

kar heta att det enda vi lär av historien är att vi ingenting lär; det är en san

ning med modifikation. Visserligen är historiska skeenden unika och analo

gier därför problematiska. Samtidigt finns det strukturella förhållanden och 

retoriska figurer som ter sig förunderligt likartade. Vid en jämförelse mellan 

1 I Sverige har Förintelsens minnesdag högtidlighållits sedan 1999. Den svenska 
forskningen om historiebruk kring Förintelsen har främst bedrivits inom forsknings
projektet "Förintelsen i den europeiska historiekulturen" under ledning av Klas-
Göran Karlsson i Lund. Inom detta har bl. a. publicerats: Klas Göran Karlsson & 
Ulf Zander (eds.), Echoes ofthe Holocaust. Historical cultures in contemporary Europé 
(Malmö 2003); desamma, Holocaust heritage. Inquiries into European historical cul
tures (Malmö 2004); desamma, The Holocaust on post-war battlefields. Genocide as 
historical culture (Lund 2006); Mikael Tossavainen, Heroes and victims. The Holo
caust in Israeli historical consciousness (Lund 2006). 
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1930-talets flyktingdebatt och dagens slås man av likheterna snarare än skill

naderna; 1930-talets varningar för en "främlingsinvasion" skiljer sig inte på 

något avgörande sätt från dagens farhågor för "social turism". Diskussionen 

efter krigsslutet 1945 om att skicka tillbaka de "rasfrämmande" uppvisar 

likheter med det så kallade luciabeslutet i december 1989.2 

Man skall givetvis akta sig för att dra lättvindliga paralleller men likhe

terna är så pass påtagliga att det finns skäl att hävda att vi, när det gäller 

flyktingpolitik och fördomsfullhet, faktiskt kan lära av det förflutna. Inte 

minst gör analyser av dåtida debatter och politik det lättare att identifiera 

tankemönster och retoriska figurer i dagens debatter och politik. Kännedom 

om hur det var då skärper kort sagt blicken. Frågorna gäller nu som då om 

flyktingen är en broder/syster eller en främling.3 

Antologin innehåller fyra olika delar. Först ges dock en översikt över ut

länningslagstiftning och flyktingpolitik i Sverige under 1900-talets första 

hälft, följd av en diskussion av tidigare forskning och möjliga nya tolkningar 

av den förda politiken och dess konsekvenser. 

2 Luciabeslutet, d.v.s. beslutet 1989 att skärpa kraven för att beviljas asyl i Sverige, 
diskuteras ingående i Christina Johanssons avhandling, Välkomna till Sverige? Svenska 
migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft (Linköping 2006). Enligt 
beslutet skulle asyl i första hand ges till flyktingar som uppfyllde Genévekonventionens 
kriterier för flyktingskap. Genom Luciabeslutet drogs en skarp gräns mellan ett 
(svenskt) "vi" och ett (främmande) "dom". Den grupp som beslutet främst drabbade 
var de turkbulgariska flyktingarna. Johansson konstaterar att detta knappast var en 
tillfällighet. Under perioden från 1960-talet och framåt är det främst flyktingar från 
muslimska länder som fått känna av den restriktiva svenska migrationspolitiken. 
3 För likartade resonemang, se Lars M Andersson & Mattias Tydén, "Historikerna och 
moralen", Martin Estvall, "Ett rike, en nation, en åsikt?" och Ola Larsmo, "'Bollhus-
mötet' 1939. Konstruktionen av en rasistisk opinion", samtliga i Lars M Andersson & 
Mattias Tydén (red.), Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm 
2007), s. I9ff, 321 & 228. 
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Utlänningslagstiftning och flyktingpolitik - en 
översikt4 

Under perioden 1860-1917 rådde passfrihet och ett fritt folkutbyte med 

andra stater. Med första världskrigets utbrott förändrades situationen dra

matiskt. Redan i samband med krigsutbrottet i augusti 1914 vidtogs åtgärder 

för skärpt övervakning av utlänningar och samma månad organiserades en 

särskild polisbyrå under generalstaben för att undersöka spioneribrott. 1915 

trädde Sveriges första lag mot oönskad invandring, utvisningslagen, i kraft. 

Lagen reglerade avvisning och utvisning av icke önskvärda utlänningar men 

påverkade inledningsvis inte det fria folkutbytet.5 

Det gjorde däremot de författningar som Kungl. Maj:t med hänvisning 

till lagen utfärdade under kriget. Dessa innebar, framhåller Lars Hallberg, 

att det "i administrativ ordning infördes en generell utlänningskontroll med 

syftet att begränsa folkutbytet med andra länder".6 Dessutom skärptes kon

trollen ytterligare över de utlänningar som vistades i Sverige. Även en yttre 

utlänningskontroll infördes. 1917 års passkungörelse innebar att passtvånget 

för inresande utlänningar återinfördes och från och med den 1 september 

samma år infördes pass- och viseringstvång för alla utlänningar över 12 år, 

som skulle besöka riket. Utrikesdepartementet (UD) avgjorde, efter utred

ning av polisbyrån, vilka viseringsansökningar som skulle beviljas. Alla ut

länningar som kom till Sverige utan vederbörlig visering i passet kunde 

4 Det finns några översikter över svensk utlännings- och flyktingpolitik. Bäst är Lars 
Hallbergs Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840—1990 
(Stockholm 2001), följd av Mattias Tydéns & Ingvar Svanbergs Tusen år av invandring. 
En svensk kulturhistoria (Stockholm 1992) och Lars-Erik Hansens Jämlikhet och 
valfrihet. En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt (Stockholm 2001). 

Översikter över den judiska invandringen till Sverige ges t. ex. i Hugo Valentin, Judar
nas historia i Sverige (Stockholm 1924); Mattias Tydén, "Judiska invandringar i svensk 
historia" i Romuald Wroblcwski (red), 6 tusen av 6 miljoner (Stockholm 1995) och Carl 
Henrik Carlsson, "Judisk invandring till Sverige från Aaron Isaac och framåt" i Invand
ringens betydelse för Dalarna och Sverige. Fyra föreläsningar frän Släktforskardagarna i 
Borlänge 200 [sic] (Borlänge 2004). För ingående analyser, av specifika aspekter av den 
judiska invandringen och bemötandet av judiska invandrare och flyktingar, se Carl 
Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering. Ostjudar och andra invandrare i 
Sverige 1860—1920 (Uppsala 2004) och Per Hammarström, Nationens styvbarn. Judisk 
samhällsintegration i några Norrlandsstäder 18/0-1940 (Stockholm 2007). 
5 Hallberg (2001), s. 22f. 
6 Ibid., s. 24. 
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avvisas omedelbart av polismyndigheterna. Passkungörelsen ersattes den i 

december 1918 av 1918 års kungörelse angående övervakning av utlänningar i 

riket. Kungörelsen motiverades med livsmedels- och bostadsbristen och 

innebar bland annat att varje utlänning som vistades i Sverige var tvungen 

att ha en legitimationshandling och ett tillstånd för fortsatt vistelse i landet. 

Samma år skildes polisbyrån från generalstaben och fick polismästaren i 

Stockholm som chef. Organisationen fick också ett nytt uppdrag: huvud

uppgiften var inte längre att avslöja spioner utan att övervaka utlänningar 

och att föra ett allmänt register över sådana. Denna förändring accentuera

des ytterligare i samband med ännu en omorganisation 1923, då byrån också 

bytte namn till Statens polisbyrå för övervakande av utlänningar i riket.7 

I kungörelsen från 1918 betonades invandringsfrågans arbetsmarknads

politiska aspekter kraftfullare än tidigare. Accentueringen av arbetsmark

nadspolitiken är också tydlig i de direktiv som UD utfärdade i juni 1919, i 

vilka arbetsmarknadens organisationer gavs ett avgörande inflytande på 

tillståndsgivningen i egenskap av remissinstans, ett förhållande som skulle 

bli bestående.8 Utredningsverksamheten sköttes till en början av 

polismyndigheterna men från februari 1920 övertog Kungliga Socialstyrel

sen ansvaret och UD remitterade därefter alla viseringsärenden som gällde 

arbetssökande utlänningar dit. Arbetsmarknadsskälen underströks också i 

1920 och 1922 års övervakningskungörelser, som stadgade att ansvarig 

myndighet vid prövning av viseringsansökningar skulle beakta läget på 

arbetsmarknaden.9 

Den svenska invandrings- och flyktingpolitiken var således redan före 

det nazistiska maktövertagandet restriktiv. Dessutom var den i viss utsträck-

7 Birger Lindén, "Polisbyrån för övervakande av utlänningar i riket 1914-1937", i 
Robert Swedlund & Birger Lundberg (utg.), Arkivvetenskapliga studier (Lund 1961), s. 
inf; Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll och 
asylrättipoo-1932 (Stockholm 1964), s. 167; Hallberg (2001), s. 24. 
8 Så sent som 1972 utnyttjade Landsorganisationen (LO) sitt inflytande över invand
ringspolitiken genom att i realiteten lägga in ett veto mot fortsatt arbetskraftsinvand
ring. Detta gjordes i form av en cirkulärskrivelse till medlemsförbunden i vilken dessa 
rekommenderades att framgent i sina remissyttranden inte ge bifall till ansökningar om 
arbetstillstånd. Beslutet kan inte förklaras med hänvisning till lågkonjunkturen efter
som denna inföll efter det att beslutet tagits; Johansson (2006). För olika perspektiv på 
LO och arbetskraftsinvandringen, se t.ex. bidragen i Arbetarhistoria (2007:1) Tema 
Arbetskraftsinvandring. 
9 Hammar (1964), s. i7off; Hallberg (2001), s. 24f. 
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ning influerad av antisemitiska tankegångar. Dessa kom dock sällan till 

explicit uttryck i lagar och förordningar utan snarare på den administrativa 

nivån. När de svenska beskickningarna i Ryssland 1919 och i Tyskland 1924 

uppmanades att avvisa judar som begärde visering till Sverige, skedde det 

karaktäristiskt nog i förtroliga skrivelser. Och när UD på hösten 1923 be

gärde att viseringssökande skulle lämna uppgift om trosbekännelse var detta 

en diskret "försiktighetsåtgärd" som departementet vägrade förklara när

mare. Att det var judarna myndigheterna önskade skilja ut står dock full

ständigt klart.10 UD talade inte heller för döva öron. Av de bevarade 

viseringsansökningarna i UD:s och Socialstyrelsens arkiv framgår att katego

rin "religion" kom att införas på de blanketter som användes vid ansökan 

om visering till Sverige, först för hand, sedan påstämplad och därefter för

tryckt i de för ändamålet framtagna blanketterna. 

Första utlänningslagen - ett skydd av arbetsmarknaden och den 
"nordiska rasen" 

Sveriges första sammanhängande utlänningslag, Lag om utlänningars rätt att 

bär i riket vistas, tillkom 1927 och började gälla från den 1 januari 1928. Den 

byggde på de författningar och kungörelser som tillkommit i administrativ 

ordning under första världskriget och sedan vidareutvecklats under 1920-

talet. Genom lagen kodifierades således en redan etablerad praxis. Huvud

motiven bakom lagen var dels en strävan att skydda den svenska arbets

marknaden från utländsk konkurrens, dels en vilja att skydda den "nordiska 

rasen". Utlänningslagen av år 1927 avsåg såväl en reglering av invandringens 

omfattning som dess sammansättning, och en kategori som skulle hållas ute 

var judarna, i synnerhet de östeuropeiska.11 

Rätten att införa viseringsplikt gentemot andra länder utnyttjades tämli

gen flitigt. Viseringstvånget gentemot de nordiska länderna samt stater i 

Väst- och Centraleuropa avskaffades emellertid redan i slutet av 1910-talet 

respektive i början av 1920-talet. Mot länderna i Östeuropa däremot - de 

länder där de största judiska befolkningsgrupperna fanns - bibehölls viser

ingstvånget. Att åtminstone somliga beslutsfattare betraktade viserings

tvånget mot dessa stater som ett skydd mot en oönskad judisk invandring 

10 Hammar (1964), s. 177. 

11 Ibid. s. 365, 370, 375. 
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framgår tydligt av den diskussion som i början av 1930-talet fördes mellan 

UD, Socialstyrelsen och polisbyrån, angående ett eventuellt avskaffande av 

detta tvång för de tre baltiska staterna. Utgångspunkten för diskussionen var 

föreställningen att det var judarna som var problemet. Tredje polisinten

denten Alvar Zetterqvist, chef för polisbyrån, skrev i en PM daterad den 11 

maj 1933 följande: 

Ur synpunkten att om möjligt hålla det egna landet fritt från icke önskvärda 
befolkningselement torde därför judefrågan vara av avgörande betydelse. 
[...] Man behöver ingalunda vara antisemit för att hysa en dylik uppfatt-

12 ning. 

För Zetterqvist rådde det således inte någon tvekan om att det fanns en 

"judefråga" och att lösningen var att hålla judarna utanför Sverige. 

På liknande sätt resonerade Robert Paulsson, som i samband med om

organiseringen av flyktingpolitiken 1938 skulle komma att ansvara för 

kontrollavdelningen vid Socialstyrelsens utlänningsbyrå. I november 1935 

gav Paulsson sin syn på "invasionen" av "ostjudarna": "Skulle passtvånget 

upphävas, skulle denna resandeström med all säkerhet ytterligare ökas, 

ävenså antalet inresande icke önskvärda affärsmän av kategori 

Glucksmann m.fl.".13 Det handlade alltså, även enligt Paulsson, om att 

hålla "kategorin Glucksmann", det vill säga judarna, utanför Sveriges 

gränser. Paulsson anspelar här på judarnas föregivet ohederliga affärs

metoder, en argumentation som vid denna tid också användes av företrä

dare för handelns organisationer.14 

Liknande tankegångar framfördes även av högern i riksdagen något år 

senare. När det 1936 blivit dags för ännu en omprövning av utlänningslagen 

- den hade fått förlängd giltighetstid 1932 - pekades de tyska judarna i en 

12 Förslaget kom från UD och gällde från början enbart Estland. Bakgrunden var dels 
en oro för Estlandssvenskarnas situation, dels de historiska banden med Baltikum och 
det ökade trycket från Sovjetunionen mot de baltiska staterna; Lars M Andersson, 
"Judarna som problem. 'Judefrågan' i svensk debatt från 1910- till 1940-tal" i Lars M 
Andersson & Karin Kvist Geverts (red.), Tankar i "judefrågan". Nedslag i den svenska 
antisemitismens historia (Uppsala 2008). 
13 Ibid. 
14 För antisemitismen inom handelns organisationer, se Mattias Tydén, Svensk 
antisemitism 1880—ipjo (Uppsala 1986) och Cecilia Fredriksson, Ett paradis för alla. 
EPA mellan folkhem och förförelse (Stockholm 1998). 
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högermotion ut som en ovälkommen invandrargrupp och motionärerna 

krävde en skärpning av "kontrollen över främlingsinvasionen". An längre 

gick tre politiska vildar som tidigare tillhört högern men som sedan avhop

pet drivit en nazistiskt anstruken linje. De ville stoppa invandringen av 

judar med motiveringen att dessa var annorlunda i "ras, kultur, religion, 

tänkesätt och allmän livsställning".15 Motsatt ståndpunkt intog Georg 

Branting, Fredrik Ström och Ruth Gustafsson, samtliga socialdemokrater, 

som ville se en generösare invandringspolitik och därför motionerade om en 

vidgning av flyktingbegreppet så att det även skulle omfatta personer som 

tvingades lämna sina hemländer av "raspolitiska skäl".16 

Riksdagen gick varken på den hårda eller på den mjuka linjen. I stället 

tillsattes en utredning - i vilken för övrigt den tidigare nämnde Alvar 

Zetterquist ingick - som utmynnade i 1937 års utlänningslag. Den nya lagen 

medförde inte någon förändring i sak för de judiska flyktingarna; den re

striktiva politiken låg fast och trots att lagen innebar att de politiska flyk

tingarnas ställning förbättrades och att rättssäkerheten ökade för denna 

kategori förblev flyktingbegreppet odefinierat och det överläts åt myndig

heterna att fylla det med innehåll. De senare valde att aldrig binda sig för 

någon entydig definition men gjorde samtidigt klart att "rasflyktingar" - det 

vill säga judar som flytt till följd av att de förföljdes för att de var judar -

inte skulle räknas som politiska flyktingar. "Rasflyktingarna" kunde visserli

gen tas emot av humanitära skäl, men bara i begränsat antal och endast så 

länge inga "risker och olägenheter av skilda slag" uppstod i Sverige.17 

Tyskjudiska flyktingar kunde också, om de varit politisk aktiva mot Hitler-

regimen, betraktas som politiska flyktingar. De judar som svenska myndig

heter kunde tänka sig att ta emot var främst transmigranter, det vill säga 

flyktingar som efter en kortare vistelse i Sverige skulle resa vidare till annat 

land. Det var i första hand för dessa som det upprättades kvoter.18 

15 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument 

om Europas judar 1933—1945 (Stockholm 1997), s. 158. 
16 Hans Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936—1941 (Stock

holm 1973), s. 5if. 
17 Svanberg & Tydén (1997), s. 158. 
18 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och 
säkerhetstjänst: I, Betänkande angående flyktingars behandling, Statens offentliga 
utredningar (SOU) 1946:36, (Stockholm 1946), s. 321. En av dessa kvotgrupper, 
medlemmarna av den sionistiska ungdomsorganisationen Hechaluz som kom till 
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Lagstiftning och flyktingpolitik under andra världskriget 

Med 1937 års utlänningslag, som trädde i kraft den 1 januari 1938, centralise

rades handläggningen av utlänningsärendena till Socialstyrelsen som fick 

ansvar för att utfärda uppehålls- och arbetstillstånd. Dit flyttades även upp

gifterna att utfärda främlingspass och identitetscertifikat samt beviljandet av 

viseringsförlängningar, som tidigare skötts av UD:s expedition för utländska 

passärenden. Till Socialstyrelsen överfördes också Statens polisbyrå, som 

blev den så kallade kontrollavdelningen. UD hade även fortsättningsvis 

ansvaret för att bevilja inreseviseringar till viseringspliktiga utlänningar.19 

Den svenska regeringen och de svenska myndigheterna kom så länge 

det var möjligt för judar att fly Tyskland och tyskockuperat område att 

föra en restriktiv flyktingpolitik, riktad mot i första hand judiska flyk

tingar. Paul A. Levine har visat hur UD fram till 1942 strävade efter att 

stänga gränsen för judar och hur detta återkommande motiverades med 

hänvisningar till "judefrågan".20 Karin Kvist Geverts har demonstrerat hur 

judar som sökte uppehållstillstånd diskriminerades av svenska myndighe

ter21 och ger i sitt bidrag till föreliggande antologi flera exempel på hur 

föreställningen att det fanns en "judefråga" kom till uttryck inom Social

styrelsen. Till detta kommer det hemliga cirkulär till passkontrollerna som 

utfärdades av Socialstyrelsen i oktober 1938, efter att tyska myndigheter 

infört J-stämpeln i tyska och österrikiska judars pass. Cirkuläret stadgade 

att judar som saknade vederbörliga tillstånd och handlingar kunde direkt-

awisas vid den svenska gränsen, vilket också skedde.22 

Även viseringspolitiken skärptes i syfte att förhindra flyktingar att ta sig 

till Sverige. Till följd av att Österrike i mars 1938 annekterats av Tyskland 

och Tjeckoslovakien i september samma år tvingats avstå Sudetlandet till 

Sverige för att utbildas i jordbruk för att sedan ta sig till Palestina, behandlas i Malin 
Thor, Hechaluz — en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933— 

1943 (Växjö 2005). Mottagandet av 500 judiska barn inom ramen för Mosaiska 
församlingens barnkvot analyseras i Ingrid Lomfors, Förlorad barndom — återvunnet 
liv. De judiska flyktingbarnen från Nazityskland (Göteborg 1996). 
19 SOU 1946:36, s. i8f. 
20 Paul A. Levine, From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust 

1938-1944 (Uppsala 1996), s. 96-109. 
21 Karin Kvist Geverts, "Utlänningsbyråns nålsöga. 'Judiska flyktingar' och 'politiska 
flyktingar i egentlig mening' 1938—1939", Arbetarhistoria (2006:2—3),s- 25-
22 Lindberg (1973), s. 148-151. 
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Tyskland efter Miinchenöverenskommelsen, infördes viseringstvång för 

medborgare i dessa båda länder. I samband med krigsutbrottet 1939 infördes 

dessutom viseringstvång för medborgare i alla länder utom de nordiska. 

Åren 1940 och 1941 blev även nordiska medborgare viseringspliktiga.23 

De judar, drygt 2 000, som trots allt lyckats komma in i Sverige mellan 

1933 och 1939, registrerades av Socialstyrelsen i kategorin (m), för Mosaiska 

trosbekännare. Denna kategori betecknade emellertid, som Kvist Geverts 

har visat, snarare "ras" än religion.24 

I samband med de protestmöten som hölls i början av 1939 i Lund, 

Stockholm och Uppsala, med anledning av att Medicinalstyrelsen föreslagit 

att Sverige skulle ta emot tio medicinska specialister av "judisk börd", stod 

"judefrågan" av förklarliga skäl i fokus. I Stockholm var det fråga om ett 

nazistarrangemang, ordnat av Svensk-socialistiska studentförbundet, som 

samlade 450 personer i protest mot denna "invasion". I Lund och Uppsala 

var det däremot kårmöten. Längst gick studenterna i Lund, där det i den 

resolution som fick tvåtredjedels majoritet bland annat hette: "att en in

vandring, som medför att främmande element upptagas i vårt folk, framstår 

för oss som skadlig och inför framtiden oförsvarbar".25 Den resolution som 

antogs i Uppsala på det så kallade "Bollhusmötet" var däremot inte uttalat 

antisemitisk. 

Jan Sundin har hävdat att det var arbetsmarknadsskälen som var vikti

gast i debatterna i Lund och Uppsala. Han får medhåll vad gäller Uppsala av 

Sverker Oredsson.26 Förvisso tycks de kårfackliga synpunkterna ha varit 

mera framträdande i Uppsala. Dock spelade, som Ola Larsmo visat, antise

mitiska argument en inte oväsentlig roll även vid "Bollhusmötet". Flera 

talare, däribland Arvid Fredborg - styrelseledamot i den konservativa stu

dentföreningen Heimdal och en av initiativtagarna till mötet - varnade för 

uppkomsten av en "judefråga" i händelse av bifall: 

Det allvarligaste med hela saken är emellertid, att det ej endast är ett fack
problem utan även ett rasproblem. Det vore löjligt att förneka den saken. 

23 Ibid. s. 84. 
24 Kvist Geverts (2006), s. 25. 
25 Svanberg & Tydén (1997), s. 181, 189. 
26 Sverker Oredsson, Lunds universitet under andra världskriget. Motsättningar, debatter 
och hjälpinsatser (Lund 1996), s. 61-71; Jan Sundin, Främmande studenter vid Uppsala 
universitet före andra världskriget. En studie i studentemigration (Uppsala 1973). 
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Det vore löjligt att förneka, att det för vårt land varit en stor styrka, att vi i 
motsats till de flesta andra europeiska länder icke haft något nationalitets 
och rasproblem. Och ett sådant skaffa vi oss ej lättsinnigt på halsen. Låt oss 
ej glömma, att det icke finnas den ringaste anledning att antaga, att vårt land 
skulle bli förskonat från uppslitande inre strider, i händelse vi skulle öppna 
våra gränser. Även en mycket måttlig invandring skulle skapa en irritation, 
som väl av ingen kan betraktas såsom önskvärd. Vi intellektuella är intet un
dantag utan skulle reagera lika kraftigt som andra folkgrupper eller t.o.m 

kraftigare.27 

Ekon från "Bollhusmötet" hördes även i Sveriges riksdag i den debatt i 

februari 1939 som gått till historien för att bondeförbundaren Otto Wallén 

deklarerade att "idag är jag antisemit".28 Walléns uttalande är visserligen 

intressant men viktigare i detta sammanhang är vad den blivande högerleda

ren, Fritiof Domö, sade i Första kammaren: 

Ett annat förhållande, värt särskild uppmärksamhet, är att den nuvarande 
flyktingstocken till mycket stor del utgöres av judar. Utan att på något sätt 
vara avogt stämd mot dessa - jag beklagar mycket den antisemitism, som 
utbreder sig i Europa, och den agitation, som i denna fråga drives även i vårt 
land - måste jag framhålla det ömtåliga problem, som nämnda förhållande 

utgör. Vi är lyckliga nog att icke ha något judeproblem här i landet, men vi 
måste akta oss för att få ett sådant.29 

På liknande sätt uttryckte sig bondeförbudaren von Heland. Det kan vara 

värt att påpeka att debatten gällde en regeringsproposition i vilken det före

slogs att 500 000 kronor skulle anslås till "flyktingars uppehälle och yrkes

utbildning" samt att Novemberpogromen några månader tidigare inte 

medfört någon generösare flyktingpolitik.30 

Den upprörda diskussionen i pressen om en "judeinvasion" och studen

ternas protestmöten mot densamma ledde till att Socialstyrelsen i februari 
I939 genomförde en utlänningsräkning. I formuläret skulle "utlänningen" 

27 Citerat efter Ola Larsmo, Djävulssonaten. Ur det svenska hatets historia (Stockholm 

2007), s. 73f. 
28 Svanberg & Tydén (1997), s. 171. 
29 Ibid. s. 164. 
30 Ibid. s. 163; Karin Kvist Geverts, Svensk flyktingpolitik i skuggan av Förintelsen. En 
undersökning av utlänningsbyråns attityder och agerande mot de judiska flyktingarna 
1938-1944, otryckt manus till 60%-seminarium (Uppsala 2006), s. 83f. Se även 
Larsmo (2007), s. 89-101, där samtliga dessa debatter och inlägg analyseras. 
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bland annat ange "huruvida hans föräldrar eller endera av dem äro judar".31 

Att det var fråga om en "rasdefinition" visar det faktum att även trosbekän

nelse efterfrågades och att ingen annan grupp utmärktes på liknande sätt. 

Både Socialstyrelsen och UD förnekade att räkningen kunde uppfattas som 

ett uttryck för antisemitism. På UD fanns dock en oro för att den kunde 

väcka negativ uppmärksamhet utomlands och därför skickade presschefen, 

Oscar Thorsing, ett brev till pressattachén K. A. Damgren i Berlin samma 

dag som kungörelsen kom från trycket, den 10 januari 1939. I brevet skrev 

Thorsing att det var 

[...] 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 bedri-
ves mot judarna. Att det däremot vid bedömande av huruvida uppehållstill
stånd till Sverige kan beviljas numera är erforderligt beakta arierbegreppet 
ligger ju i öppen dag.32 

Thorsings farhågor besannades; Sverige beskylldes i brittisk press för att böja 

sig för nazisternas antisemitiska teorier. I svenska tidningar väckte utlän

ningsräkningens fråga om "ras" däremot ingen uppmärksamhet. 

En följd av utlänningsräkningens "rasdefinition" blev att de norska och 

danska judar som lyckades fly till Sverige 1942 respektive 1943, till skillnad 

från sina icke-judiska landsmän, inte kategoriserades som norrmän respek

tive danskar utan som judar. Denna kategorisering användes officiellt i 

utlänningsstatistik som Socialstyrelsen publicerade i Sociala meddelanden 

fram till augusti 1943 och fortsatte inofficiellt åtminstone fram till februari 

1944.33 

Till följd av krigsutbrottet i september 1939 blev det svårare att verkställa 

beslut om avvisning, förpassning och utvisning varför ett tillägg gjordes till 

1939 års kungörelse angående särskilda föreskrifter om tillsyn av utlänningar, 

som gav Socialstyrelsen rätt att låta omhänderta utlänningar och placera dem i 

förläggning. Dock skulle yttrande inhämtas från den med 1937 års utlän-

31 Mikael Byström & Karin Kvist Geverts, "Från en aktivism till en annan. Hur skall 
Sveriges agerande i flyktingfrågan under andra världskriget förklaras?", i Andersson 
& Tydén (2007), s. 157. 
32 Ibid. s. 158. 
33 Ibid. s. 158. 
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ningslag inrättade Utlänningsnämnden, en rådgivande nämnd med tre leda

möter som aldrig fick någon större praktisk betydelse.34 Socialstyrelsen fick 

också rätt att besluta att utlänningar som tagits omhand i förläggning istället 

skulle tas i förvar. Beslutet skulle verkställas av Länsstyrelsen. I en samtidigt 

utfärdad förordning angående omhändertagande av utlänning i förläggning 

reglerades Socialstyrelsens befogenheter. Myndigheten ålades bland annat att 

anordna förläggningar för omhändertagna utlänningar varför en särskild av

delning för utlänningsförläggningar inrättades inom myndigheten. I takt med 

att flyktingströmmarna ökade expanderade det svenska lägersystemet från ett 

fåtal läger år 1940 till fler än 180 läger vid krigsslutet 1945.35 I lägerkomplexet 

fanns hela skalan från flyktingläger till slutna interneringsläger; den sist

nämnda typen diskuteras i Tobias Berglunds bidrag i föreliggande volym. 

Under hela andra världskriget gällde 1937 års utlänningslag och de kun

görelser som tillkom innebar inte några större förändringar. Tidigare forsk

ning har visat att den restriktiva svenska flyktingpolitiken svängde till för

mån för en generösare hållning under slutet av 1942, då nazisterna började 

deportera norska judar till Auschwitz. Omsvängningen av politiken var efter 

den tidpunkten total och det var en av förutsättningarna för att nästan 

samtliga judar kunde räddas över sundet då deportationerna från Danmark 

inleddes i oktober 1943. Vid krigsslutet bidrog Sverige också, som bekant, 

med rena räddningsaktioner där den mest kända troligen är Röda korsets 

aktion med de så kallade "vita bussarna".36 

Tidigare forskning och nya tolkningar 

Så långt politikernas och myndigheternas ståndpunkter och agerande. Det 

fanns förvisso gott om motröster. "Sverige" teg inte; delar av den liberala 

och socialdemokratiska pressen, delar av arbetar- och fackföreningsrörel

sen, frikyrkorörelsen och biskoparna liksom kommunistiska riksdagsmän 

och andra protesterade mot den restriktiva politiken och det fanns flera 

34 Lindberg (1973), s. 291. 
35 Hallberg (2001), s. 141-147. 
36 För lagstiftningen, se SOU 1946:36, s. 18. För omsvängningen, se Levine (1996), s. 
152-155; för Röda korsexpeditionen, se Sune Persson, "Vi åker till Sverige". De vita 
bussarna 1945 (Rimbo 2002) jämför Ingrid Lomfors, Blind fläck. Minne och glömska 
kring svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 194$ (Stockholm 2005). 
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flyktinghjälpsorganisationer, merparten inriktade på att hjälpa en specifik 

kategori flyktingar.37 Samtidigt talar den förda politiken sitt tydliga språk. 

De myndigheter och politiker som hade ansvar för flyktingpolitiken fram

ställde judar som ett problem och beskrev judiska flyktingar som bärare av 

antisemitismens smitta. Hur har då detta förklarats av tidigare forskning?38 

Ett problem med denna39 är att den ofta undersökt en nivå, exempelvis 

agerandet, och dragit slutsatser om en annan, till exempel attitydnivån.40 

Kopplingen mellan attityder och agerande har inte problematiserats förrän på 

senare år och då har inte flyktingpolitiken stått i fokus.41 Tidigare forskning 

har dessutom förklarat flyktingpolitiken antingen med arbetsmarknadsskäl 

37 Se exempelvis Klas Åmark, Makt eller Moral. Svensk offentlig debatt om internationell 
politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938—1939 (Stockholm 1973); Kent 
Zetterberg, Liberalism i kris (Stockholm 1975); Louise Drangel, Den kämpande demo
kratin. En studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935—1945 (Stockholm 1976); Oredsson 
(1996); Rune Bokholm, Tisdagsklubben. Om glömda antinazistiska sanningssägare i 
svenskt 30- och 40-tal (Stockholm 2001); Mikael Byström, En broder, gäst och parasit. 
Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk 
offentlig debatt 1942—194J (Stockholm 2006). 
38 Det finns få principiella diskussioner av den svenska forskningen om 
flyktingpolitiken i Förintelsens skugga. Ett lysande undantag är Klas Åmark, "Ansvar 
och moral. Flyktingforskningens problematik" i Arbetarhistoria (2006:2-3) 
Flyktingar och folkhemmet, s. 5-9. En del av Åmarks förslag kommer att diskuteras i 
det följande. Så även Helmut Miisseners bidrag till ovannämnda temanummer, '"Ett 
helt annat läge...'. Tidigare och samtida flyktingforskning". 
39 Med tidigare forskning avses här svensk forskning. För en bibliografi över svensk 
och internationell forskning, se Sten F. Vedi, "Bibliographic companion to the 
preceding research surveys" i Stig Ekman & Klas Åmark (red.), Sweden 's relations 
with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust. A survey of research (Stockholm 
2003), s. 275-371; Patrick Vonderau, Schweden und das nationalsozialistische 
Deutschland. Eine annotierte Bibliographie der deutschsprachigen Forschungsliteratur 
825 Einträge — 439 Annotationen (Stockholm 2003). 
40 Se exempelvis Steven Koblik och Levine som bägge undersöker agerandet men 
drar slutsatser om attitydnivån. Steven Koblik, The stones cry out. Smeden 's response to 
the persecution of the Jews 1933—1945 (New York 1988), s. 46; Levine (1996), s. 109. 
Två andra exempel är Sverker Oredsson och Janne Flyghed som, trots att de inte 
gjort några omfattande undersökningar av attitydnivån, drar slutsatsen att kriget 
innebar en attitydförändring där svensken blev vänligare inställd till flyktingar. 
Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första 
hälft (Lund 2001), s. 357; Janne Flyghed, Rättsstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige 
under andra världskriget (Stockholm 1992), s. 210. 
41 Se Carl Flenrik Carlssons avhandling där en problematisering av denna koppling 
görs. Carlsson (2004). 
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eller som ett utslag av antisemitism.42 Vi menar att denna dikotomisering inte 

kan upprätthållas. Förvisso var arbetsmarknadsskälen, som bland andra Sven 

Nordlund övertygande demonstrerat, synnerligen viktiga och problemen på 

arbetsmarknaden (och bostadsmarknaden) under 1920- och 1930-talen högst 

reella.43 Det fanns alltså "skäl" att stänga gränserna. Hög arbetslöshet, bostads

brist och kraftiga motsättningar på arbetsmarknaden kan emellertid inte för

klara varför två specifika grupper - romerna, som var den enda grupp som 

utpekades som icke önskvärd i utvisningslagen 1914, och judarna - skulle 

hållas utanför Sveriges gränser. 

När det gäller judarna var det främst handelns organisationer och aka

demiska professioner som protesterade. Det handlade alltså om yrkesegoism 

och att just dessa grupper protesterade skulle kunna förklaras med hänvis

ning till den tyska judenhetens yrkesstruktur, som bland annat känneteck

nades av en koncentration inom handel och fria yrken. Det vore emellertid 

en förhastad slutsats eftersom argumentationen också utgick från antisemi

tiska föreställningar om judiska köpmäns ohederlighet. Detta innebär att 

arbetsmarknadsskälen inte på något enkelt eller självklart sätt kan skiljas från 

antisemitismen. Skulle det gå att visa att företrädare för handeln tillgrep 

antisemitiska argument för att dölja att det "egentligen" handlade om yrkes

egoism så visar det också på antisemitismens betydelse. Förklaringarna be

höver således nyanseras. 

Problemet är, som Klas Åmark framhållit, att den traditionella deskrip

tiva aktörsorienterade motivsökande forskningen inte tillhandahållit syste

matiskt genomtänkta, ordnade förklaringar44; det har, vill vi påstå, handlat 

mera om kategorisering — där vad som skall hänföras till vilken kategori inte 

framstår som självklart - än om egentlig analys. 

42 Se exempelvis Lindberg som visserligen inte förnekar att antisemitism påverkat politi
ken men som betonat arbetsmarknadsskälen medan Koblik, Levine och Lomfors istället 
betonat antisemitismens betydelse som det viktigaste motivet för svensk flyktingpolitik. 
Lindberg (1973), s. 38, 293; Koblik (1988), s. 46; Levine (1996), s. 280; Lomfors (1996), s. 
60, yyf. 
43 Sven Nordlund, Invandringen till Sverige 1920-1945, 2 volymer (Göteborg 1970); 
densamme, '"The war is over - now you can go home!' Jewish Refixgees and the Swedish 
Labour Märket in the Shadow of the Holocaust", i David Cesarani & Paul A. Levine 
(eds.), "Bystanders" to the Holocaust. A Re-evaluation (London 2002), s. 171-198. 
44 Åmark (2006), s. 6. 
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För att kunna reda ut de bakomliggande motiven till flyktingpolitiken i 

Sverige under andra världskriget och Förintelsen krävs en kontextualisering 

av de enskilda påståenden och uttalanden som de olika aktörerna gjorde. 

Tidigare forskning har i alltför stor utsträckning förlitat sig på aktörernas 

egna förklaringar om att det var arbetsmarknadsskäl som styrde den restrik

tiva politiken. Om uttalandena sätts i ett större sammanhang framträder 

delvis en annan bild45; i några bidrag i föreliggande antologi visas att arbets

marknadsargumentet i flera fall ytterst bottnar i ett rastänkande. Ett sådant 

försök till kontextualisering görs av Mikael Byström och Karin Kvist 

Geverts i deras bidrag till antologin Sverige och Nazityskland. De menar att 

den svenska flyktingpolitikens debatter och praktik bättre kan förstås med 

hjälp av fyra komponenter: urvalets politik som betydde att vissa valdes ut 

medan andra valdes bort; det antisemitiska bakgrundsbruset som innebar att 

antisemitismen av dåtidens aktörer sågs som en del av det "normala" vilket 

ledde till att judiska flyktingar sågs som ett problem; den nordiska tanken 

enligt vilken främst "etniska" nordbor skulle omfattas av det flyktingpoli

tiska humanitära engagemanget; och slutligen pragmatismens drivkraft som 

innebar att flyktingmottagningen i krigets slutskede delvis vägleddes av 

pragmatiska överväganden med efterkrigstidens eftermäle i åtanke.46 Frågan 

kräver dock vidare forskning med fokus på språket. Det som framför allt 

måste undersökas är det "kodspråk" som myndigheter och debattörer an

vände sig av.47 

Det räcker emellertid inte med en svensk kontext. Den svenska politiken 

måste på ett mera systematiskt sätt än hittills jämföras med såväl vad andra 

länder som det internationella samfundet gjorde. Det krävs kort sagt kom-

parationer och teoretiskt medvetna sådana; det är inte tillfyllest att bara 

45 Ett bra exempel där kontextualiseringen fördjupar analysen är Birgitta Almgrens bok 
Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933—1945 (Stockholm 2005). 
46 För en utveckling av resonemangen kring de fyra komponenterna se Byström & 
Kvist Geverts i Andersson & Tydén (2007). 
47 Här finns en omfattande internationell forskning som hittills föga beaktats. Vi 

tänker i första hand på de analyser som gjorts av Wolfgang Benz och andra forskare vid 

Zentrum fur Antisemitismusforschung i Berlin och på Ruth Wodaks - tidigare i Wien, 
numera vid Lancaster University - och hennes kollegers diskursanalysmodeller. De 
enda svenska forskare som systematiskt använt dessa är idéhistorikern Henrik Bachner 
och germanisten Birgitta Almgren. 

21 



studera likheter och skillnader utan fokus måste ligga på interaktionen.48 Vi 

vet att svenska myndigheter fick fortlöpande information från de svenska 

beskickningarna runtom i världen avseende hur andra länder förändrade sin 

flyktingpolitik. Mot bakgrund av detta borde teorier om "stigberoende" 

(path dependence) vara intressanta att pröva. Möjligheterna till givande 

jämförelser är mycket goda eftersom det på senare år gjorts systematiska 

analyser av flyktingpolitiken under den nazistiska eran i flera länder, där

ibland Danmark och Schweiz.49 

Ett annat problem med tidigare forskning är att den till största delen ut

görs dels av traditionella empiriska undersökningar utan teoretiska resone

mang, dels av studier där teorianvändningen inte riktigt fungerar.50 Ett 

undantag är Anders Berges analys av behandlingen av de sovjetryska flykting

arna. Berge problematiserar förhållandet mellan lagstiftningen som normativ 

nivå och tillämpningen av lagarna på den administrativa nivån. I glappet 

mellan dessa nivåer uppstod ett handlingsutrymme för tjänstemännen på 

utlänningsmyndigheterna. 

Vi menar att det är detta utrymme som måste studeras: var formades poli

tiken och av vem? Det finns emellertid även andra utrymmen att studera, 

nämligen de som uppstod till följd av att den svenska flyktingpolitiken hade 

48 Här skulle inspiration kunna hämtas från den forskning som under Arnd 
Bauerkämpers ledning bedrivs vid Zentrum ftir Vergleichende Geschichte Europas, Freie 
Universität, Berlin. 
49 Den danska forskningen presenteras i noterna nedan. För den schweiziska forskningen, 
se rapporten från Independenc Commission of Experts Switzerland - Second World War 
(ICE), den så kallade Bergierkommissionens rapport: http://www.uek.ch/en/index.htm. 
50 Detta gäller undersökningarna av den svenska flyktingpolitiken till och med 1945. 
De studier som behandlat svensk och internationell flyktingpolitik under efterkrigs
tiden och kalla kriget kännetecknas däremot av en medveten teorianvändning. Se t. ex 
Tommie Sjöberg, The Powers and the Persecuted. The Refugee Problem and the Inter-
governmental Committee on Refugees (IGCR), 1938—1947 (Lund 1991); Kim Salomon, 
Refugees in the Cold War (Lund 1991); Anders Svensson, Ungrare i folkhemmet. Svensk 
flyktingpolitik i det kalla krigets skugga (Lund 1992); Jasmine Aimaq, For Europé or 
Empire? French Colonial Ambitions and the European Army Plan (Lund 1996). De 
teoretiska ansatserna i forskningen om svensk flyktingpolitik under den nazistiska eran 
lämnar däremot en del övrigt att önska. Levines avhandling är t. ex. en utmärkt empi
risk undersökning av UD:s agerande i flyktingpolitiken men de teoretiska resone
mangen övertygar inte; Levine (1996). Detta gäller i ännu högre grad Attila Lajos 
avhandling om Raoul Wallenbergs verksamhet i Ungern, Hjälten och offren. Raoul 
Wallenberg och judarna i Budapest (Växjö 2004). 
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flera huvudmän (huvudsakligen Socialstyrelsen och UD) och att ansvarsför

delningen dem emellan förändrades över tid. Därmed hamnar själva organisa

tionen i fokus och här återstår en del att göra, främst gäller det att systematiskt 

empiriskt undersöka hur fördelningen av arbetet och samarbetet mellan de 

inblandade myndigheterna fungerade i praktiken.51 

Samtidigt gäller det att inte stirra sig blind på praktiken. Berge konstate

rar nämligen också att handlingsutrymmet inte var obegränsat; all makt 

flyttades inte till den administrativa nivån. Han skriver: 

Flyktingpolitikens dubbelhet ligger alltså i att den samtidigt är vänd mot 
både individer och mot stater och därför rymmer åtgärder på olika ab
straktionsnivåer. Detta förhållande lämnar politikerna manöverutrymme 
att beakta olika intressen. Forskaren måste för sin del undvika fallgropen 
att dra slutsatser om politiken mot flyktingarna utifrån deklarationerna i 
den utrikes flyktingpolitiken.52 

Berges slutsatser om den svenska flyktingpolitiken i krigets slutskede kan 

kopplas samman med forskning om Tysklands agerande gentemot judisk 

invandring före den nazistiska eran. Trots att Tyskland på många sätt skiljde 

sig från andra västeuropeiska länder genom att inte utveckla någon samlad 

nationell utlänningspolitik finns lärdomar att hämta från studier av den 

tyska politiken. Jack Wertheimer visar till exempel hur oönskad invandring 

stoppades på administrativ väg snarare än med lagstiftning. Han demonstre

rar också hur politiken gentemot de östeuropeiska judarna påverkades av 

antisemitismen: 

Policies toward Eastern Jews also gave free reign to the expression of anti-
Semitism. Repeatedly, government officials decided the fate of an individual 
foreigner on the basis of his or her religious confession. In denying an appli-
cation for naturalization, officials merely had to note the unacceptability of 
the applicant on the grounds that "he is a Jew". Such discrimination was 

51 Det finns också andra typer av organisationsstudier som vore mycket spännande 
att pröva, inte minst sådana där inspirationen hämtas från välfärdsforskningen och 
där regelverkens inneboende tröghet etc. skulle stå i fokus. Se Åmark (2007), s. 6. 
52 Anders Berge, Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flykting
arna under andra världskriget (Uppsala 1992), s. 2if, 86 (citatet), 96. 
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then routinely justified by resorting to stereotypes about the subversive or 
rapacious character of Eastern Jews.53 

Av Berges och Wertheimers forskning drar vi slutsatsen att vi inte till fullo 

kan förstå den svenska flyktingpolitiken utan undersökningar på olika ni

våer och att det är på den administrativa nivån, snarare än i lagstiftningen, 

som förklaringarna skall sökas. Detta innebär dock inte att lagstiftningen 

skulle vara mindre viktig, snarare tvärtom; det är först sedan vi studerat 

lagstiftningen som vi kan bilda oss en uppfattning om vad lagstiftarna över

lät åt myndigheterna att reglera och hantera. 

Genomgången av utlänningslagstiftningen och flyktingpolitiken ovan 

väcker två frågor: Varför var det så viktigt att veta vilka flyktingar som var 

judar och varför var det viktigt att hålla dem borta? Det har hävdats att ett 

skäl var antalet, det var judarna som utgjorde den största flyktinggruppen 

vid denna tid. Så argumenterar bland andra den danska forskaren Lone 

Riinitz.54 Vi menar att det argumentet inte håller. Flyktingströmmarna var 

större omedelbart efter första världskriget än under 1930-talet och de gav 

trots det inte upphov till några farhågor liknande dem som luftades på 1930-

talet. Tvärtom löstes 1920-talets flyktingproblem tämligen smidigt och nå

gon motsvarighet till debaclet i Evian 1938 finns inte för 1920-talet.55 

Vi menar därför att det också handlade om vilka som flydde, det vill säga 

om det faktum att flyktingarna i stor utsträckning var judar. Om politiker 

och myndigheter på allvar trodde att judarna utgjorde ett problem, och att 

53 Jack Wertheimer, Unwelcome Strangers. East European Jews in Imperial Germany 
(New York & Oxford 1987), s. 73 (citatet), 178. 
54 Lone Riinitz, Af hensyn till konsekvenserne. Danmark og flygtningesporgsmålet 1933— 
1940 (Odense 2005). 
55 Eviankonferensen ägde rum i juli 1938 och syftet var att lösa "det tyska flyktingpro
blemet". Konferensen har av tidigare forskning karakteriserats som ett misslyckande, se 
Hans KirchhofF, Et menneske uden pas er ikke noget menneske. Danmark i den interna-

tionale flygtningepolitik 1933—1939 (Odense 2005), s. i45f. När det 1921 stod klart att det 
bolsjevikiska Ryssland skulle bestå löstes "problemet" med de ca en och en halv miljon 
ryska flyktingarna med hjälp av de s.k. Nansenpassen, som kom att erkännas av mer än 
femtio regeringar. Nansenpass kom t.o.m. 1935 också att utfärdas till uppskattningsvis 
320 000 armeniska flyktingar, 19 000 assyrier och kaldeiska kristna, 150 turkiska 
flyktingar och ca 7 000 flyktingar från Saarområdet. Detta skall ställas mot att drygt 
20 000 judar per år flydde det nazistiska Tyskland fram till 1938, då ca 120 000 judar 
tvingades lämna landet, följda av ytterligare 75 000 fram till krigsutbrottet 1939, inalles 
drygt 300 000; Sjöberg (1991), s. 23-31. 
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det, som Werner Sombart hävdat, var en olycka för varje nation att ha mer 

än en procent judar inom landets gränser, blir det också begripligt varför 

gränserna stängdes just för de judiska flyktingarna. Oroades politiker av den 

tilltagande antisemitismen och var övertygade om att det var judarna som 

skapade denna var det också följdriktigt att inte släppa in judiska flyktingar i 

landet. 

Av tidigare forskning och av de nya tolkningar som presenteras i förelig

gande antologi drar vi följande preliminära slutsatser: Den svenska flykting

politiken formades på en administrativ nivå snarare än på lagstiftningsnivån 

och denna politik var påverkad av antisemitism. I det antisemitiska före

ställningskomplexet ingick uppfattningen att det fanns en "judefråga" men 

att Sverige ännu inte drabbats av den. Antisemitismen riskerade dock att 

blossa upp också i Sverige om landet tog emot alltför många judar - det vill 

säga samtiden trodde att antisemitismen var "smittsam" och att den hängde 

samman med antalet judar. 

Trots förekomsten av dessa föreställningar är det uppenbart att det inte 

var legitimt att kalla sig antisemit. Paradoxalt nog var det samtidigt okon

troversiellt att uttrycka moderata antisemitiska föreställningar och mycket 

tyder på att man i samtiden menade att det gick att se "objektivt" på "jude

frågan" utan att för den skull riskera att anklagas för att vara antisemit. 

Det är också tydligt att det fanns en kontinuitet i dessa uppfattningar 

och att de var kopplade till föreställningar om "ras". I detta ingick idén att 

"den judiska rasen" var annorlunda och inte möjlig att assimilera i det 

svenska samhället. Formuleringen om skyddet av "den svenska rasen" i 1927 

års utlänningslag återfanns förvisso inte i 1937 års lag. Utlänningsräkningen 

från februari 1939 visar emellertid att "rastanken" levde kvar och, för att tala 

med Thorsing, att "arierbegreppet" sågs som nödvändigt och objektivt.56 

Begreppet Förintelsen 

Antologin inleds med en artikel av den uppsaliensiske idéhistorikern 

Stéphane Bruchfeld i vilken han reflekterar över begreppet "Förintelsen" 

och hur det har använts. Han visar hur benämningen på mördandet av 

judarna i Europa övergick från "judeutrotningen" till "Förintelsen". 

56 Det senare understryks för övrigt av att UD i den så kallade "Individuella statisti
ken" från och med 1939 gjorde en åtskillnad mellan "arier" och "icke-arier". 
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Bruchfeld gör också en historiografisk genomgång av hur "Förintelsen" 

använts i uppslagsverk, av institutioner och av forskare och visar att det 

bestäms på vitt skilda och motstridiga sätt, inte minst när det gäller vilka 

grupper som inkluderas. Han drar av detta slutsatsen att "Förintelsen" spelat 

ut sin roll, varför begreppet inte längre bör användas som paraplybeteck

ning. Istället bör forskaren definiera vad det är som undersöks i varje enskilt 

fall. 

"Sverige åt svenskarna" 

I antologins andra del diskuteras i fyra bidrag flyktingpolitik i Förintelsens 

skugga utifrån svenska myndigheters och den svenska riksdagens attityder, 

debatter och praktik. 

Uppsalahistorikern Karin Kvist Geverts undersöker Kungliga Socialstyrel

sens utlänningsbyrås attityder mot de judiska flyktingarna. Genom en djup

studie av två aktörer, byråchefen Kurt Bergström och sekreteraren Erik 

Drougge, visar hon att byråkraterna uttryckte antisemitiska föreställningar om 

judiska flyktingar och i vissa fall också förståelse för nazisternas politik mot 

judarna samtidigt som de tog avstånd från subjektiva värdeomdömen om 

denna grupp. Hon förklarar fenomenet utifrån det antisemitiska bakgrunds

bruset som å ena sidan tillät människor att uttrycka moderata antisemitiska 

åsikter utan att det uppfattades som kontroversiellt, men som å den andra 

innebar att det samtidigt var oacceptabelt att vara antisemit eller nazist i det 

svenska samhället. 

I det andra bidraget studerar Uppsalahistorikern Lena Andersson utlän

ningsbyråns agerande mot de judiska flyktingarna 1938-1939. På utlännings

byrån fanns inte någon uttalad praxis angående vilka judiska flyktingar som 

skulle beviljas uppehållstillstånd. Genom en djup undersökning av 188 person

akter över judiska flyktingar som ansökte om uppehållstillstånd med moti

veringen "besöksvistelse", kan hon visa vilka faktorer som hade betydelse för 

om en ansökan bifölls eller avslogs. Enligt Andersson är de viktigaste fakto

rerna söktryck, kön, civilstånd och ålder medan exempelvis nationalitet och 

religion tycks sakna betydelse. 

Hur flyktingfrågan debatterades i riksdagen under åren 1942-1947 

kartläggs och analyseras av Stockholmshistorikern Mikael Byström. Han 

konstaterar att debattörerna var väl medvetna om vilket öde som höll på 
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att drabba den europeiska judenheten men att flyktingfrågan trots detta 

inte hade någon framträdande roll i debatten. De riksdagsledamöter som 

försökte driva frågor om flyktinghjälp möttes av oförstående och ovilja. 

Byström drar därför slutsatsen att det antisemitiska bakgrundsbruset var 

starkt begränsande för hur aktörerna tänkte och agerade i fråga om judar

nas sak samt i fråga om antisemitismen. 

Det svenska lägersystem som utvecklades under andra världskriget är fö

remålet för Uppsalahistorikern Tobias Berglunds undersökning. Han visar 
att tidigare förklaringar, där systemet betraktats som ett uttryck för discipli-

nering, inte håller. Istället bestämdes interneringen av flyktingar och utlän

ningar av omvärldsförhållandena. Under 1943, då krigslyckan definitivt 

vänt, förändrades populationen i de slutna interneringslägren totalt; de 

tidigare vanligaste förekommande kategorierna internerade - kommunister 

och judar - byttes ut mot nazister och samarbetsmän. 

Hjälporganisationerna och flyktingarna 

I den tredje delen diskuteras i tre bidrag hjälporganisationernas flyktingarbete 

och relationen mellan dessa organisationer och de svenska myndigheterna. 

Växjöhistorikern Malin Thor undersöker hjälpverksamheten inom 

Norrköpings mosaiska församling. Hon tar sin utgångspunkt i det av 
Benedict Anderson myntade begreppet "föreställd gemenskap" (imagined 

community) för att belysa hjälpverksamheten på lokal nivå i förhållande till 

den nationella verksamhet som bedrevs av Stockholmsförsamlingen. Thor 

visar att såväl män som kvinnor bidrog till hjälpverksamheten men också att 

hjälparbetet hade en tydlig genusarbetsdelning, där männen svarade för 

besluten och den andliga verksamheten medan kvinnorna stod för det prak

tiska insamlingsarbetet. 
Pontus Rudberg, historiker från Uppsala, studerar flyktingverksamheten 

inom Stockholms mosaiska församling under åren 1938-1940. Rudberg 

undersöker Stockholmsförsamlingens roll som remissinstans till utlän

ningsmyndigheterna och på vilka grunder församlingen till- eller avstyrkte 

ansökningar om uppehållstillstånd. Han visar att församlingen, trots ett 

begränsat handlingsutrymme, aktivt verkade för en ökning av inresekvo

terna och konstaterar därför att församlingen, tvärtemot socialminister 
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Gustav Möllers påstående efter kriget, var betydligt generösare än svenska 

myndigheter i sitt agerande mot de judiska flyktingarna. 

Två andra viktiga aktörer på flyktinghjälpens område var Svenska 

Missionsförbundet (SMF) och Svenska Israelsmissionen (SIM). Deras hjälp

verksamhet undersöks av Stockholmshistoriken Pär Frohnert. I fokus står 

SMF:s och SIM:s hjälpverksamhet för de så kallade "judekristna" i flyktingläg

ret Tollarp i Skåne. Frohnert visar dels hur den kristna hjälpkommittén, trots 

snäva ramar, var pådrivande i kontakterna med myndigheterna, dels hur 

kommittén "rangordnade" flyktingarna i lägret utifrån outtalade men tydliga 

hierarkier där de "egna judekristna" stod högst i kurs medan övriga grupper av 

judar hade en mera underordnad position. 

Lagstiftningen, räddaren och flyktingen 

Artiklarna i den fjärde och avslutande delen har Ungern gemensamt. 

Uppsalahistorikern Laura Palosuo undersöker de anti-judiska lagarna i 

Ungern ur ett intersektionellt perspektiv. Hon visar att lagstiftningen 

påverkade alla ungerska judar ekonomiskt, socialt och psykologiskt men 

att det också fanns skillnader som berodde på kön och klass. 

Raoul Wallenbergs uppdrag i Budapest på 1940-talet analyseras av den 

uppsaliensiske förintelseforskaren Paul A. Levine. Wallenbergs räddnings

aktion i Ungern har beskrivits av många forskare men vad var hans egentliga 

uppdrag och varför skickades han till Budapest? Levine menar att en stor del 

av forskningen om Wallenberg vilar på bräcklig empirisk grund och utgår 

från en bristfällig förståelse av vad Wallenbergs uppdrag gick ut på. 

I den sista artikeln berättar den israeliska litteraturvetaren Ilona Treitel 

historien om sin fars flykt undan nazismen. Fadern, Alexander Griinfeld, 

var ungersk jude och kom till Sverige i april 1938 som handelsresande 

tillsammans med sin fru och dotter. Treitel visar att hennes far under hela 

sin tid i Sverige fick kämpa mot myndigheternas attityder mot honom 

som jude, bland annat genom att ständigt behöva förnya sitt uppehålls-

och arbetstillstånd. Även om Alexander Griinfelds livshistoria är unik så är 

den också på många sätt illustrativ för hur mötet mellan svenska myndig

heter och judiska flyktingar kunde se ut. 

Bidrag till tryckningen har lämnats av Kungliga Gustav Adolfs Akade

mien för svensk folkkultur och Riksbankens Jubileumsfond 
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Del I Begreppet Förintelsen 





Är det dags att göra sig av med 
"Förintelsen"? 

Reflektioner kring ett begrepp 

Stéphane Bruchfeld 

Går det enligt Tysklands nazistiska styresmäns önskan så har den tyska 
judendomen blott ett öde att vänta, förintelse. Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning, 22.02.1940. 

Sovjetiska trupper befriade den 27 januari 1945 det nazistiska lägerkomplexet 

i och kring Auschwitz (Oswiecim) i sydvästra Polen. Idag har Auschwitz och 

datumet 27 januari fått en särskild symbolisk betydelse för det som numera 

kallas "Förintelsen", även om de nazistiska massförbrytelserna ägde rum på 

många andra platser över hela det tyskockuperade Europa och även om 

krigsslutet på den europeiska kontinenten dröjde ytterligare drygt tre måna

der. 

Auschwitz är inte längre bara ett namn på en konkret plats och vad som 

hände där 1940-1945 utan används ofta som pars pro toto, inte minst i 

Tyskland. I till exempel det fdosofiska och sociologiska tänkande som 

Theodor Adorno utvecklade efter kriget intog "Auschwitz" som ett "civili

sationsbrott" en helt central roll. Folkmordsforskaren Gunnar Heinsohn 

analyserar i sin bok Warum Auschwitz?, som trots titeln inte alls handlar om 

vad som föranledde byggandet av just Auschwitz-lägret, ett fyrtiotal olika 

teorier om varför Förintelsen ägde rum.1 

1 Gunnar Heinsohn, Warum. Auschwitz.? Hitlers Plan und die Ratlosigkeit der 
Nachwelt (Reinbek bei Hamburg 1995). Exempel från andra språkområden är 
Giorgio Agambens Quel che resta di Auschwitz (Turin 1998), Dominick LaCapras 
History and Memory after Auschwitz (New York 1998), Enzo Traversos LHistoire 
dechirée: Essai sur Auschwitz et les intellectuels (Paris 1997) liksom på svenska min 
egen lilla skrift Förnekandet av Förintelsen. Nynazistisk historieförfalskning efter 
Auschwitz (Stockholm 1995). 
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Anledningarna till Auschwitz roll som metonymi och metafor är flera, 

bland andra att Auschwitz-komplexet var relativt välbevarat och att mör

dandet i främst Auschwitz-Birkenau hade skett under "industriella" former. 

Som Karl Schleunes påpekade i inledningen till sin banbrytande studie The 

Twisted Road to Auschwitz från 1970, så utgjorde vetskapen om Auschwitz 

en ny, radikal och oundgänglig uppgift och utmaning: 

Violent death accompanying war in an age of industry and technology, by 
the 1940's, had its precedents. The institutions which most appropriateiy 
symbolize the Nazi era - Auschwitz, Dachau, Treblinka, and some fifty 
other concentration and extermination camps - had none. 

These factories of death are now permanently cataloged in the darkest 
annals of the human story. Their existence casts a long shadow over the 
hopes of our own future. The realization that some men will construct a 
factory in which to kill other men raises the gravest questions about man 
himself. We have entered an age which we cannot avoid labeling "After 
Auschwitz". If we are to begin to understand ourselves we must somehow 

come to grips with the reality of Auschwitz.2 

Från Auschwitz fanns också förhållandevis många överlevande som efter 

kriget vittnat i tal och skrift, medan mycket få människor överlevde förintel

seläger som Belzec och Chelmno. Bilden av Förintelsen dominerades dock 

de första decennierna efter krigsslutet åtminstone i västvärlden av de befri

ade koncentrationslägren i själva Tyskland, som Bergen-Belsen, Dachau och 

Buchenwald, trots att dessa läger till skillnad från de "rena" förintelselägren 

inte hade upprättats enkom för att underlätta och påskynda mördandet av 

judar. 
I Sverige instiftades 1999 den 27 januari som en nationell minnesdag för 

Förintelsen, och i november 2005 antog FN:s generalförsamling en resolu

tion som utsåg denna dag till en "årlig internationell åminnelsedag för att 

hedra Förintelsens {Holocaust) offer".3 Förintelsen har med andra ord blivit 

en del inte endast av det kulturella och intellektuella samtalet, utan har även 

institutionaliserats i såväl det offentliga rummet - i form av monument, 

museer, forskningscentra och liknande - som den offentliga tiden. 

2 Karl Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz. Nazi Policy toward German Jews 
I933~I939 (Urbana 1990), s. xiii. 
3 Se http://www.un.0rg/News/Press/d0cs/2005/ga10413.d0c.htm (2006-04-18). 
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Men vad är det denna i tilltagande grad officiella minneskultur åsyftar? 

"Förintelsen" är ett namn, men ett namn på vad?4 Med andra ord: vad 

menas med termen, vad konnoterar den? Och varifrån kommer den? Frå

gorna är inte enkla att besvara och det riktas ibland mindre uppmärksamhet 

på händelsen i sig än på tämligen infekterade strider om vad Michael 

Burleigh karaktäriserat som "den inte särskilt upplysande diskussionen om 

[Förintelsens] unicitet", och på om och hur Förintelsen skall institutionali-

seras och ihågkommas. Burleigh skriver att detta är "olyckligt": 

[...] for it dishonours both the survivors and several generations of able and 
serious scholars who have reconstructed the whens and wheres, if not always 
the whys, of what happened, an activity not to be confused with pontificat-
ing on television or on the "op-ed" pages of newspapers. [...] But these 
things, which trivialise the Holocaust by reducing it to the cultural climate 
and personalities of our time, have little to do with the enormity of the 

original event itself, about which there should be no confusion.5 

I den här texten skall jag försöka belysa frågorna ur skilda infallsvinklar. 

Först skall jag säga något om bakgrunden till namnet "Förintelsen", därefter 

redogöra för hur mångtydigt det tolkas i olika sammanhang för att slutligen 

ställa frågan om man kan göra något åt mångtydigheten. I det syftet vill jag 

lyfta fram en i sammanhanget ofta förbisedd aspekt, den historiografiska, 

och med hjälp av denna visa på ett, enligt min mening, mer fruktbart sätt 

att närma sig problematiken. 

"Judeutrotningen" blir "Förintelsen" 

Till att börja med kan konstateras att benämningen "Förintelsen" på 

svenska är förhållandevis ny och går att datera tämligen exakt, nämligen till 

mars 1979. Tidigare hade man i Sverige (liksom i andra länder) i allmänhet 

4 Det förekommer även en diskussion huruvida termen på svenska ska skrivas med 
versalt eller gement "f\ Se t.ex. debatten mellan Lars M Andersson å ena sidan och 
Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson å den andra i Historisk tidskrift, 2002:3. 
5 Michael Burleigh, The Third Reich. A New History (London 2000), s. 571, 811. Se 
också t.ex. Alan S. Rosenbaum (ed.), Is the Holocaust Unique? Perspectives on Com-
parative Genocide (Boulder 1996) och John K. Roth, Holocaust Politics (Louisville 
2001). 
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talat om "judeutrotningen", "judeförföljelsen" eller "judeförintelsen".6 Det 

hängde samman med uppfattningen, inte bara efter kriget utan även medan 

det pågick, att det judiska ödet framstod som så exceptionellt bland allt 

annat ohyggligt som också följde i nazismens spår att det fick ett eget namn. 

Svenska officiella representanter och myndigheter var relativt tidigt in

formerade om vad som skedde i såväl Tyskland som de av Tyskland ockupe

rade områdena. Till exempel skickade militärattachén i Berlin, Curt Juhlin-

Dannfelt, flera "strängt förtroliga" rapporter hösten 1941 till chefen för den 

svenska militära säkerhets- och underrättelsetjänsten, överste Carlos 

Adlercreutz. Den 10 september skrev Juhlin-Dannfelt till Adlercreutz om 

"de statliga morden på sinnessvaga och orkeslösa, 'inproduktiva' [sic!] män

niskor" och den 17 oktober om hur tyskarna behandlade sina sovjetiska 

krigsfångar, med som följd "antagligen [...] historiens största decimering, 

vilken kanske på sätt och vis befordrar de tyska intressena."7 

I slutet av oktober rapporterade Juhlin-Dannfelt om ett samtal med en 

svensk furir som var frivillig i Waffen-SS. Furiren hade bland annat berättat 

om vad han bevittnat på östfronten. I rapporten nämnde Juhlin-Dannfelt i 

förbigående att: 

[...] i besatta områden erhöllo s.k. "SS Sonderkommandos" beredvilligt av 
befolkningen uppgift om vilka som voro judar, varefter de senare omedel
bart arkebuserades, även kvinnor och barn. Vid ett tillfälle stod att läsa i en 

6 Dessa termer är trots fördelen att vara tydliga inte oproblematiska. Dels är själva 
sammansättningsformen språkligt sett nedsättande, dels sammanfaller termer som 
"judeutrotningen" och "judeförintelsen" i princip med det nazistiska språkbruket, t.ex. 
"förintelsen av den judiska rasen i Europa" (Hitler i ett tal till den tyska riksdagen, 30 
januari 1939) eller "utrotningen av det judiska folket" (Himmler i ett tal till höga SS-
officerare, 4 oktober 1943 i Posen). Benämningen förekommer även i andra former, 
som i den svenska titeln till delöversättningen av Raul Hilbergs klassiska verk The 
Destruction of the European Jews från 1961, som på svenska fick titeln Hur de europeiska 
judarna förintades (Stockholm 1963). En viktig fråga, men som ej är ämnet för denna 
artikel, är när ordet "förintelse" historiskt blev liktydigt med fysisk utrotning. Många 
kommentatorer använde det tidigt för att karaktärisera den tyska politiken mot ju
darna, men när till exempel Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 22 februari 1940 
skrev att den "tyska judendomen" blott hade "förintelse" att vänta är det inte troligt att 
det var denna innebörd som avsågs. Även termen "Holocaust", som ordagrant betyder 
"brännoffer", är som ofta påpekats problematisk med sina starka religiösa över- och 
undertoner. Den föregick TV-serien med detta namn från 1978, men liksom "Förin
telsen" fick begreppet mer allmän spridning genom serien. 
7 Krigsarkivet, Försvarsstabens underrättelseavdelning, serie E II:i8,17 oktober 1941. 
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fronttidning, att "judefrågan i Ryssland var brännande, men den skulle lösas 
på ett radikalt sätt".8 

Andra exempel på informationer som förmedlades av svenska representanter 

är rapporterna från konsuln i Stettin, Karl Yngve Vendel, och legationssekre

teraren i Berlin, Göran von Otter.9 Paul A. Levine konkluderar att man i varje 

fall i augusti 1942 hade tillräckligt med information på det svenska Utrikes

departementet (UD) som gjorde att man drog slutsatsen att Tyskland bedrev 

en systematisk utrotningspolitik mot de europeiska judarna.10 

Svenska tidningar började ta bladet från munnen om den tyska politiken 

i ockuperade områden under hösten 1942, efter att under de första krigsåren 

av misstro eller politisk försiktighet ha varit återhållsamma i sin rapporte

ring. Under september dök de första ledarartiklarna upp som talade klartext 

om vad som skedde. 

Mattias Tydén och Ingvar Svanberg skriver i sin studie av hur informa

tionerna om Förintelsen spreds i svensk press att det "kring våren 1943 på 

sina håll börjar uppstå ett perspektiv på Förintelsen som närmar sig vår 

tids". De åskådliggör detta med en artikel av författaren och ledamoten av 

Svenska Akademien, Bertil Malmberg, i Dagens Nyheter i mars 1943. För 

Malmberg gränsade det till det "hädiska" att "komma med åsikter och om

dömen" som "svårligen kunna undgå att få ett tycke av tomma beskärmel-

ser" inför "de ting som nu ske i världen, icke minst det kallblodiga försöket 

att utrota hela judenheten". Malmberg fortsatte: 

Att kalla detta skeende "fruktansvärt", "ohyggligt" eller "vedervärdigt", kor-
teligen: att känneteckna det, det är att beröva det något av dess ojämförlig
het, att göra det uthärdligt åtminstone för tanken; det är häri det hädiska 

8 Ibid., 29 oktober 1941. 
9 För Vendels rapport, se Jozef Lewandowski, "Early Swedish Information about the 
Nazis' Mass Murder of the Jews", i Antony Polonsky (ed.), Polin Studies in Jewish 
History, vol. 13 (London 2000), s. ixjff. För von Otter, se Paul A. Levine, From 
Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust ip^8—ip44 (Uppsala 
1996), s. I27ff. 
10 Levine (1996), s. i3off. 
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ligger, den ofrivilliga kränkningen av alla dem för vilka det namnlösa är och 
förblir namnlöst och omöjligt att benämna." 

I processen mot huvudkrigsförbrytarna i Niirnberg 1945-1946 som på intet 

vis primärt handlade om "judeutrotningen", utgjorde ändå Nazitysklands 

politik mot judarna en viktig del av bevisningen och uppfattades som sär

skilt ondskefull. Robert Jackson, amerikansk chefsåklagare, kallade i slutplä

deringen den 26 juli 1946 förföljelsen av judarna för den "mest långtgående 

och fruktansvärda rasförföljelsen någonsin".12 Senare samma dag inledde 

Jacksons brittiske kollega, Sir Hartley Shawcross, sin slutplädering med att 

säga att svarandena hade deltagit i och var moraliskt skyldiga till brott som 

var så fruktansvärda att "föreställningsförmågan vacklar och värjer sig mot 

blotta tanken på dem". Shawcross talade om kriget och dess konsekvenser, 

förstörelsen, hungern och sjukdomarna som följt i dess spår liksom tio mil

joner soldater, sjömän, flygare och civila som dött i slag som aldrig borde ha 

inträffat. Men inte bara det, tolv miljoner män, kvinnor och barn hade 

bragts om livet: 

Not in battle, not in passion, but in the cold, calculated, deliberate attempt 
to destroy nations and races, to disintegrate the traditions, the institutions, 
and the very existence of free and ancient states. Twelve million murders! 
Two-thirds of the Jews in Europé exterminated, more than 6 million of 
them on the killers' own figures. Murder conducted like some mass produc-
tion industry in the gas chambers and the ovens of Auschwitz, Dachau, 
Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Maidanek, and Oranienburg.13 

Dagen därpå gick Shawcross igenom den tyska politiken i de ockuperade 

områdena och "Lebensraum"-planerna för Sovjetunionen, Polen och 

Tjeckoslovakien. Folkmordet var "inte begränsat till utrotningen av det 

judiska folket eller zigenarna" och hade tillämpats i olika former i olika 

11 Bertil Malmberg, "De judiska barnen", Dagens Nyheter (DN) 24 mars 1943, cit. i 
Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om 
Europas judar 1933-1945 (Stockholm 1997), s. 3iof. 
12 Robert H. Jackson, cit. i Trial of the Major War Criminals before the International 
Military Tribunal Nuremberg 14 November 1945—1 October 1946. Vol. ip, Proceedings 
ip July-2p July 1P46 (New York 1971), s. 404. 
13 Ibid., s. 433f. 
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länder, men "slutmålet var detsamma i varje fall".14 Trots detta ansåg 

Shawcross det ändå som sin plikt att särskilt lyfta fram judarnas öde: 

There is one group to which the method of annihilation was applied on a 
scale so immense that it is my duty to refer separately to the evidence. I 
mean the extermination of the Jews. If there were no other crime against 
these men, this one alone, in which all of them were implicated, would suf-
fice. History holds no parallel to these horrors.15 

Som Michael Marrus påpekat kunde man efter Niirnbergtribunalen aukto

ritativt peka på mordet på Europas judar som ett historiskt faktum av stor 

betydelse.16 Utrikespolitiska institutet publicerade åren 1945-1947 fyra voly

mer i serien Kriget 1939—rp4<), i tur och ordning Nazismens segerår (1945), 

Blod, svett och tårar (1946), Angriparnas nederlag (1946) och Lexikon och 

dokument (1947). I böckerna gick ett stort antal medarbetare igenom krigets 

förlopp, framför allt dess politiska, militära och ekonomiska aspekter. I 

kapitlet "Det ockuperade Europa" gav dock den norske journalisten och 

författaren Torolf Elster sin bild av hur den tyska politiken hade drabbat 

olika folk och grupper. Elster tog upp hur ett "komplicerat rangsystem" var 

tänkt att styra folken i ett framtida "Neuropa", men också att vissa var "utan 

existensberättigande överhuvudtaget: polacker, judar och zigenare".17 

Kapitlet innehöll även ett avsnitt om koncentrationslägren illustrerat 

med några bilder, som inleddes med konstaterandet att det inte hade varit 

någon hemlighet att "massterror och utrotning av hela folkskikt var en av 

den tyska nationalsocialismens bärande grundsatser". Under rubriken "För

brytelsen mot judarna" försökte Elster förklara vad som var utmärkande för 

"judepogromerna". Antisemitismen var inte endast ett "politiskt demago

giskt medel" utan den hade ingått i "föreställningen om nazismens politiska 

mission" och utgjort "en del av den besatthet, som karakteriserade de tro

ende nazisterna". Elster trodde också att "judehatet flammade upp som en 

blind reaktion mot de olyckor, som [nazisternas] egen politik hade fram-

14 Ibid., s. 497. 
15 Ibid., s. 501. 
16 Michael Marrus, "The Holocaust at Nuremberg", i David Silberklang (ed.), Yad 
Vashem StudiesXXVI (Jerusalem 1998), s. 41. 
17 Torolf Elster, "Det ockuperade Europa", i Ragnvald Lundström (red.), Kriget 
Ip3p—ip4$, Tredje Delen, Angriparnas nederlag (Stockholm 1946), s. i29f. Ett tack till 
Heléne Lööw för denna referens. 
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kallat" samt att det förmodligen också hade funnits "rationella skäl, som 

mer eller mindre framtvingats av situationen": 

Ett krig skapar sina egna lagar, som inga enstaka personers sinnessjukdom 
kan rubba. Judepogromerna hade sannolikt bl.a. till syftemål att göra så 

många tyskar som möjligt personligt ansvariga för grymheter för att därige
nom skapa hänsynslösa kadrer, som visste, att det inte fanns någon åter
vändo, inga möjligheter till försoning med motståndarna.18 

Ett annat exempel är boken Hakkorsets gissel av Lord Russeli of Liverpool, 

som gavs ut på svenska 1955 och som i lättillgänglig form presenterade mate

rial från Niirnbergtribunalen och andra rättegångar. Även Lord Russeli 

ägnade ett särskilt kapitel åt judarna, som avslutades med följande ord: 

Tyskarnas mord på över fem miljoner europeiska judar är det största och 
grövsta brottet i mänsklighetens historia. Att inte den judiska befolkningen i 
Europa blev helt utrotad beror endast och allenast på att nazisterna förlorade 
kriget innan de kunde fullborda sin "slutgiltiga lösning av judefrågan".19 

Lord Russeli gav ut denna bok för att motverka vad han uppfattade som 

tendenser i tiden, mindre än tio år efter krigsslutet, att glömma vad som 

hade hänt. Kanske, framkastade han, var det för att "allt detta slaktande" 

hade ägt rum i en tid som ändå var så fylld av död och våld som "dess väl

diga omfattning" aldrig hade blivit "allmänt insedd" och "så snart sjunkit i 

glömska".20 

Än idag är det en vanlig uppfattning att intresset för andra världskriget, 

nazismen och "judeutrotningen" svalnade ganska snabbt efter kriget, inte 

minst på grund av de växande motsättningarna mellan de allierade segrar

makterna som mynnade ut i det kalla kriget. Något utrymme för att se 

bakåt och försöka förstå och integrera konsekvenserna av katastrofen lämna

des inte. Först de senaste decennierna skall Förintelsen ha "hunnit ifatt" oss. 

18 Elster (1946), s. I58f. 
19 Lord Russell of Liverpool, Hakkorsets gissel. Kort historik over de nazistiska 
krigsförbrytelserna (Stockholm 1955), s. 269. Originalet gavs ut 1954 under titeln The 
Scourge of the Swastika, och trycktes i fem upplagor mellan augusti och oktober. Upp
märksamheten kring boken var inte enbart positiv. Röster höjdes som befarade att 
publiceringen skulle skada relationerna till Tyskland och försvåra det tyska folkets 
"tillfrisknande". 
20 Lord Russell of Liverpool (1955), s. 153. 
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Även om det finns fog för denna tolkning så måste den kompletteras och 

fördjupas. Orsakerna till dagens uppmärksamhet är många och komplexa. Jag 

tror att det är riktigare att säga, att uppfattningen att Nazityskland och dess 

utrotningspolitik utgör en radikal utmaning mot den västerländska civilisatio

nens grundvalar - trots eller just på grund av att nationalsocialismen sprang ur 

denna civilisations egna källor - funnits representerad åtminstone sedan krigs

slutet, parallellt med en mångbottnad önskan att "gå vidare", att sätta en 

parentes eller till och med ett "slutstreck" (Schlussstrich som det ofta hetat i 

Tyskland) för diskussionen och hågkomsten. I spänningsfältet mellan dessa 

två positioner har uppmärksamheten och intresset gått i vågor, och gradvis har 

den mångdimensionella gestalt som numera kallas Förintelsen vuxit fram i en 

komplex kulturell och politisk process och idag kommit att inta en central 

men samtidigt skör plats i det allmänna medvetandet.21 

Man kan exempelvis peka på publiceringen av böcker av skilda slag, och 

reaktionerna på dem. Ett sådant exempel är Hugo Valentins recension i 

Dagens Nyheter av Leon Poliakovs Bréviaire de la haine. 

Judarnas utrotning var otvivelaktigt tänkt blott som en inledning till en serie 
folkmord i stor skala. Vid det tysk-ryska krigets utbrott avslöjade Himmler 
att den slaviska befolkningen skulle minskas med 30 miljoner. Man frågar 
sig med bävan om den nazistiska reaktionen mot den västerländska uppfatt
ningen av människans värde kommer att inleda ett nytt tidevarv i historien 
eller om det skall lyckas den demokratiska världen att kuva de lössläppta 
makterna.22 

Ett annat exempel är den uppmärksamhet som väcktes av den holländske 

läkaren Elie Cohens avhandling i medicin 1952. Det var ett av de första 

vetenskapliga försöken att förstå hur människor - och inte ondskefulla 

djävlar - hade kunnat utföra demoniska handlingar. Cohens freudianskt 

inspirerade teori, modern för sin tid, var att majoriteten av SS-manskapet 

21 För diskussioner och andra perspektiv på denna process, se t.ex. Klas-Göran Karlsson 
& Ulf Zander (eds.), Echoes ofthe Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europé 
(Lund 2003), och Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (eds.), Holocaust Heritage. Inqui-
ries into European Historical Culture (Malmö 2004). Tony Judt ägnar frågan om För
intelsen och dess plats i det europeiska medvetandet stor uppmärksamhet i sin senaste 
bok Postwar. A History of Europé Since 1945 (New York 2005). 
22 Hugo Valentin, "Det stora folkmordet", DN, 18 juli 1952. Bréviaire de la haine av 
Leon Poliakov gavs ut 1951, med ett förord av Fran^ois Mauriac. Ett tack till Per 
Jegebäck för referensen till denna och andra artiklar av Valentin. 
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(de tyska läkarna och vaktmanskapet) som han hade observerat och lärt 

känna som fånge i Auschwitz och andra läger var vad han kallade "normala 

kriminella". Deras kriminella handlingar sprang med andra ord inte ur en 

individuell psykopatologi utan ur godtagandet av och inordningen under 

det "kriminella överjag" som skapats i det av auktoritetstro, Adolf Hitlers 

person och nationalsocialistisk ideologi genomsyrade tyska samhället.23 

Cohens bok gavs ut på svenska av Tidens förlag 1957. I november samma 

år inledde den danske litteraturkritikern Harald Nielsen den "historierevi

sionistiska" attacken mot Anne Franks dagbok genom två artiklar i vecko

tidningen Fria Ord, nära knuten till Sveriges Nationella Förbund. Det var 

ingen tillfällighet. Anne Franks dagbok var det redan då mest framträdande 

exemplet på hur memoarer och dagböcker från kriget slog igenom i det 

allmänna medvetandet, inte minst i kulturlivet. Den nådde snabbt ikon

status, och har förutom översättningar till många språk också gestaltats i 

film, teaterpjäser och TV-produktioner. För "revisionister" blev dagboken 

därför en uppenbar måltavla. 

Andra exempel är den omfattande rapporteringen och debatterna kring 

rättsprocesser som Eichmannrättegången i Israel 1960-1961 och Auschwitz-

processen i Frankfurt ara Main 1963-1965. Den senare tog Peter Weiss till 

utgångspunkt för sin pjäs Rannsakningen ("Die Ermittlung"), som i oktober 

1965 uruppfördes samtidigt på sexton scener i Väst- och Osttyskland och 

året därpå sattes upp på Dramaten i regi av Ingmar Bergman.24 

23 Elie A. Cohen, Människor i koncentrationsläger (Stockholm 1957). Cohens avhand
ling vid Utrechts universitet hade titeln Het duitse concentratiekamp — Een medische en 
psychologiscbe studie, och gavs ut också på engelska och japanska. 
24 Ett tack till Helmut Miissener för upplysningen om det tyska uruppförandet av 
Weiss pjäs. 
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AFTONBLADET 
llliiliilllllllllilllllllll^^ 

SABOTAGE 
MOT TV 
Polisbevakning 

I kväll under 

FÖRINTELSEN 
BIL SÖKTE JOBB 
tom hälsovårdsinspektör 

I SÖLVESBORG 
Biörn Borgs revansch 

Aftonbladets löpsedel angående visningen av programmet Förintelsen 1979. 

I mars 1979 visades så i svensk TV den amerikanska serien i fyra delar, "The 

Holocaust", från 1978, som alltså på svenska gavs namnet "Förintelsen". Att 

serien visades var inte okontroversiellt i TV-huset, och röster höjdes som 

krävde att den skulle stoppas.25 Serien, som skildrar den fiktiva tysk-judiska 

25 Frank Hirschfeldt, producent på TV 2:s faktaredaktion, var en av dessa röster. 
Med stöd av hela faktaredaktionen krävde han att serien inte skulle visas eftersom 
den var "ytlig och kommersiell", att den bara åstadkom "skräckupplevelser som 
minne" och inte gav något "större perspektiv på judeutrotningen". På liknande sätt 
uttalade sig Hans Villius: "Serien våldsporrar sig in hos tittarna. Amerikanerna som 
gjort serien har inte tänkt på det historiska skeendet utan på att sälja en produkt." 
Hirschfeldt beskrev den interna konflikten på TV om serien som "den bittraste strid 
jag har varit med om". Se "Jättebråk på TV om nya serien", Expressen, 6 mars 1979. 
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familjen Weiss öden under nazismen och andra världskriget, fick dock ett 

stort genomslag även i Sverige.26 

Under de två första veckorna i mars 1979 publicerade de stora kvälls

tidningarna några gånger löpsedlar och förstasidor som dominerades av 

serien och reaktionerna på den. Inledningsvis refererades i artiklar och 

kommentarer till "Förintelsen" med citattecken, men mycket snart försvann 

dessa och ett nytt namn (utan citattecken och med initialversal) hade etable

rats. Men ett namn på vad? 

De allra flesta avsåg vid denna tid med det nya namnet den nazistiska 

förföljelsen av judarna, men det öppnade också för möjligheten att inklu

dera offergrupper som det fanns en medvetenhet om men vilkas öde tidigare 

hade saknat en egen beteckning. Även om det inte går att säga något om 

avsikten så kan man i en signerad ledare i Dagens Nyheter av Per Wästberg 

med rubriken "Förintelsen" (utan anföringstecken), som bemötte kritiken 

mot serien, skönja en ansats till detta: 

Varje popularisering av judeutrotningen måste till viss del bli förenklad och 
förvrängd. Men är det inte bättre att söka. förstå och förmedla något av det 
än att tiga under förevändning att det obeskrivliga ej låter sig beskrivas? [...] 
Med aldrig så trubbiga verktyg — "Förintelsen" är ett av dem - måste vi be
vara minnet av de europeiska judarnas undergång. Sex miljoner judar från 23 
länder, varav 800 000 småbarn. Zigenare, polacker och 2 Vi miljon sovje
tiska krigsfångar, också de "undermänniskor". Siffror.27 

Nationalsocialismen och dess massförbrytelser, kanske allra mest dödslägren, 

är sedan länge själva sinnebilden av ondska. Det är för många svårt att före

ställa sig hur människan skulle kunna sjunka lägre eller begå värre hand

lingar. Den första gestalten som möter en på väg ner i skräckkammaren i 

Madame Tussauds vaxkabinett i London har länge varit en docka av Adolf 

Hitler. Nationalsocialismen och Förintelsen intar och överskrider till och 

med ibland den yttersta gränsen för vad vi är kapabla att föreställa oss, och 

har på så vis blivit måttstocken för snart sagt allt ont i såväl historien som i 

dagens värld. Saken kompliceras av att Förintelsen numera spelar en så 

26 För en utförligare beskrivning och en jämförelse mellan TV-seriens genomslag i 
Sverige och Danmark, se Ulf Zander, "Holocaust at the Limits. Historical Culture 
and the Nazi Genocide in the Television Era", i Karlsson & Zander (2003), s. 25jff. 
27 PW (signatur för Per Wästberg), "Förintelsen", DN, 7 mars 1979. 
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substantiell roll inte minst på ett politiskt-symboliskt plan att frågan om vad 

Förintelsen betyder, eller bör betyda, blir känslig och omstridd. 

Sedan etableringen av namnet "Förintelsen" (eller "Holocaust") i det all

männa medvetandet i slutet av 1970-talet har det till synes paradoxalt men 

trots allt förståeligt gått inflation i termen. Aktuella eller historiska företeelser 

jämförs numera inte bara med Förintelsen utan likställs även med den. Detta 

hänger bland annat samman med ett slags det sena 1900-talets framväxande 

nollsummespel i vilket företrädare för olika grupper försöker vinna social, 

politisk eller ekonomisk gottgörelse för förflutna och ibland pågående över

grepp och förtryck, och i dessa ansträngningar har "likhet med Förintelsen" 

blivit ett eftertraktat medel såväl som mål. 

Vad menas med "Förintelsen"? 

Förintelsens metaforiska funktion för med sig att det idag är möjligt att höra 

eller läsa om en rad "glömda förintelser" ("forgotten holocausts") eller i en

skilda fall "den glömda Förintelsen" ("the forgotten Holocaust"), stavade 

ömsom med versalt och ömsom med gement "f\ Ibland ingår sådana an

vändningar i en modern antisemitisk diskurs, vars medvetna eller omedvetna 

avsikt eller verkan är att förminska och relativisera specifikt den judiska kata

strofen under andra världskriget. En besläktad tendens är strävan att framställa 

dagens judar som nazistiska förövare. Enligt Klaus Holz är det senare temat 

centralt i nutida antisemitism. Tydligast märks fenomenet i vissa former av 

kritik av den israeliska politiken gentemot främst palestinierna.28 

Syftet med följande lista är inte att likställa utan att exemplifiera olika an

vändningar av "Förintelsen" som metafor: Abortförintelsen, den armeniska 

förintelsen, den kommunistiska förintelsen (offren för kommunistiska regi

mer), den kinesiska eller asiatiska förintelsen (kinesiska och andra offer för den 

japanska kejserliga krigsmakten fram till andra världskrigets slut), den pales

tinska förintelsen (skapandet av staten Israel och fördrivningen av palestini-

28 Se Klaus Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus. Islamistische, demokratische und 
antizionistische Judenfeindschafi (Hamburg 2005), s. 57 och passim. Ett tack till 
Henrik Bachner för denna referens. Ett åskådligt exempel är återkommande uttalan
den av Irans president Mahmoud Ahmadinejad som å ena sidan förminskar omfatt
ningen av Förintelsen eller till och med förnekar att den alls inträffat, och å den 
andra jämställer Israels politik med Nazitysklands. 
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erna 1948, ibland inklusive den pågående konflikten), djurens förintelse (slakt 

och annan djurhantering), den kapitalistiska förintelsen (offren för kapitalis

tiska regimer), den polska förintelsen (antingen mordet på både icke-judiska 

och judiska polacker, eller på icke-judiska enbart), den ukrainska förintelsen 

(offren för den sovjetiska politiken som resulterade i hungersnöden i Ukraina 

på 1930-talet och i analogi med Holocaust benämnd Holodomor)29, den 

baltiska förintelsen (den sovjetiska ockupationen av baltstaterna och mord och 

deportationer av ester, letter och litauer), den irländska förintelsen (hungers

nöden under 1840-talet som ett resultat av brittisk politik), den samiska för

intelsen (samerna som offer för svenskt förtryck under århundradena), den 

svarta förintelsen (slaveriet), indianförintelsen (undertryckandet och utplå

nandet av indianska folk i Amerika), och den tyska förintelsen (offren för de 

allierades flygangrepp och massfördrivningen av tyskar i krigets slutskede). 

Uppslagsverk 

En undersökning av olika försök till en bestämning av begreppet Förintelsen i 

den snävare kontexten andra världskriget och nazismen visar att det inte råder 

någon enighet om dess exakta innebörd. I allmänhet tycks dock "lekmanna-

uppfattningar" luta åt vidsträcktare definitioner medan specialiserade forskare 

eller institutioner ofta förespråkar en snävare avgränsning eller till och med, 

som vi skall se, ibland föredrar att inte använda begreppet alls. 

Den svenska Nationalencyklopedin (NE) jämställer i sin nätupplaga 

"förintelsen" med termerna "holocaust", "shoa" respektive "porrajmos" (NE 

skriver alla termer med gemena initialer), och definierar den som: 

[...] nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper under andra 
världskriget 1939-45 eller Hitlertiden 1933-45, då förintelsen 'förbereddes' 
genom eutanasiprogrammet (se dödshjälp, Eutanasiprogrammet i Nazitysk-

land).30 

NE:s juniorlexikon däremot skriver att det är: 

29 Johan Dietsch, Making Sense of Suffering. Holocaust and Holodomor in Ukrainian 
Historical Culture (Lund 2006), s. i98ff. 
30 Källa Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=7i2962 (2006-03-18). 

44 



[...] benämningen på den katastrof som drabbade Europas judar under 
andra världskriget: sex miljoner människor mördades av nazisterna, de flesta 
i stora förintelseläger eller dödsfabriker. Det engelska namnet på förintelsen 
är holocaust, det hebreiska namnet är shoa. Även flera miljoner andra männi
skor mördades av nazisterna, däribland omkring en miljon romer (zige
nare).31 

Redan i NE framträder alltså en oklarhet i och med att Förintelsen definieras 

på två sätt; dels som folkmordet på judarna "och vissa andra grupper" (NE 

inkluderar här romerna/zigenarna men utesluter offren för "eutanasin"), dels 

som mordet på enbart judarna. 

Oklarheten är än mer påfallande i ärevördiga Encyclopaedia Britannica 

(EB) - som också anger beteckningarna Shoah (hebreiska) och Hurban 

(hebreiska och jiddisch) - där Förintelsen (Holocaust) definieras som 

[...] the systematic state-sponsored killing of six million Jewish men, 
women, and children and millions of others by Nazi Germany and its col-
laborators during World War II.32 

EB tillägger att tyskarna "called this 'the final solution to the Jewish ques-

tion'."33 På vilket sätt EB menar att ej närmare specificerade icke-judiska 

offer ingick i den "slutliga lösningen av judefrågan" framgår inte. 

Att begreppet Förintelsen inbegriper, eller bör inbegripa, en vidare krets 

av offer än "bara" de judiska är som nämnts en spridd uppfattning, vilket en 

sökning på Wikipedia, den fria encyklopedin på Internet, bekräftar. Jag har 

undersökt Wikipedia på engelska, franska, svenska respektive tyska. Det är 

svårt att med säkerhet uttala sig om Wikipedias status, men eftersom proces

sen bakom artiklarnas tillkomst och fortlöpande bearbetning framstår som 

kritisk och demokratisk är en hypotes att Wikipedias artiklar säger något om 

aktuella kunskaper och synsätt inom respektive språk- och kulturområde. 

Enligt svenska Wikipedia är Förintelsen benämningen på "nazisternas 

försök att utrota de europeiska judarna under andra världskriget" men för

fattarna öppnar samtidigt för en vidare tolkning då de fortsätter med att 

31 Källa Nationalencyklopedins juniorlexikon: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=i78227 (2006-03-18). 
32 "Holocaust" Encyclopadia Britannica from Encyclopsedia Britannica Online. 
http://search.eb.c0m/eb/article-9040821 (2006-03-18). 
33 Ibid. 
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skriva att "omkring 5,7 miljoner (sannolikt fler) judar dog och cirka en 

miljon romer, funktionshindrade, homosexuella och andra.34 

Den franska motsvarigheten är tydligare i sin inkluderande ambition då 

dess författare förklarar att termen (l'Hobcauste) "betecknar försöket att utrota 

personer som bedömdes som icke önskvärda enligt det nazistiska partiet i 

Tredje riket". Mer konkret riktade sig detta, enligt franska Wikipedia, "fram

förallt mot judarna, och zigenarna, vilket ledde till ungefär 6 miljoners männi

skors död bland de förra." Termen hävdas också ha använts 

[...] för att beskriva det systematiska mordet på andra grupper, utrotade av 
nazisterna under samma omständigheter, som de fysiskt och mentalt handi
kappade, de homosexuella, de politiska motståndarna, kommunisterna, pa
cifisterna, Jehovas vittnen och andra kristna som motsatte sig nazismen, rys
sarna, polackerna och andra slaviska folk, sammanlagt i storleksordningen 10 
till 12 miljoner offer. Idag används termen ibland för att beskriva andra 
folkmordsförsök, såväl innan som efter andra världskriget.35 

Huruvida franska Wikipedia, ställer sig bakom detta bruk framgår inte. 

Den vidaste tolkningen gör den största Wikipedia-siten, den engelsk

språkiga, som skriver att Förintelsen (Holocaust) är: 

[...] the name applied to the systematic state-sponsored persecution and geno-
cide of the Jews of Europé and North Africa along with other groups during 
World War II by Nazi Germany and collaborators. Early elements of the 
Holocaust include the Kristallnacht pogrom of the 8th and 9th November 
1938 and the T-4 Euthanasia Program, leading to the låter use of killing squads 
and extermination camps in a massive and centrally organized efFort to exter-
minate every possible member of the populations targeted by Adolf Hitler and 
the Nazis.36 

34 "Förintelsen" 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B6rintelsen&oldid=i97o875 

(2006-04-19). 
35 "Holocauste", 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Holocauste&oldid=662o684 
(2006-04-21). 
36 "The Holocaust": 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Holocaust&oldid=4944i720 
(2006-04-21). 
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Visserligen var de europeiska judarna "the main victims of the Holocaust in 

what the Nazis called the 'Final Solution of the Jewish Question'" men även 

en lång rad andra grupper räknas in: 

About 220,000 Sinti and Roma were killed in the Holocaust (some esti-
mates are as high as 800,000), between a quarter to a half of the European 
population. Other groups deemed "racially inferior" or "undesirable": So-
viet military prisoners of war and civilians on occupied territories includ-

ing Russians and other Slavs, Poles (3 million Polish Jews, and 2 million 
Polish gentiles, total 5 million Poles killed in Holocaust), the mentally or 
physically disabled, homosexuals, Jehovah's Witnesses, Communists and 
political dissidents, trade unionists, Freemasons, and some Catholic and 
Protestant clergy, were also persecuted and killed.37 

Engelska Wikipedia fortsätter dock med att påpeka att många forskare inte 

inkluderar alla dessa grupper i definitionen av Förintelsen (se nedan), men 

konstaterar samtidigt att om man gör det så stiger antalet offer avsevärt och 

att "uppskattningar i allmänhet räknar med ett totalt antal offer för Förin

telsen på mellan 9 och 11 miljoner, även om vissa uppskattningar har varit så 

höga som 26 miljoner". 

Den tyska Wikipedia-shen löser frågan på liknande sätt som den franska 

genom att dela upp definitionen i två betydelser. Förintelsen "betecknar i 

trängre mening folkmordet på ungefär sex miljoner judar under den national

socialistiska tiden". I en bredare mening, fortsätter artikeln, så: 

[...] omfattas av begreppet Förintelsen (Holocaust) även det systematiska 
mordet på sinti, roma, resande och andra som zigenare betecknade grupper, 
på handikappade, Jehovas vittnen, homosexuella liksom polska intellektu
ella, ryska krigsfångar och medlemmar av andra, företrädesvis slaviska be
folkningsgrupper.38 

Trots vissa skillnader finns alltså en överensstämmelse i stora drag mellan 

alla hittills nämnda exempel. Förintelsen anses i första hand vara namnet på 

nazisternas mord på judarna, men täcker även Nazitysklands förföljelse av, 

och mord på, andra grupper. 

37 Ibid. 
38 "Holocaust": 
http://de.wikipedia.0rg/w/index.php?title=Holocaust&oldid=i58oo9i4 
(2006-04-21). 
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Institutioner 

Jag har tidigare nämnt att specialiserade institutioner i allmänhet förordar 

en snävare tolkning av "Förintelsen". Det stämmer dock inte alltid. Pro

grammet för studier kring Förintelsen och folkmord vid Uppsala universitet, 

den ena av två institutioner i Sverige som i sin verksamhet specifikt ägnar sig 

åt ämnet, ger ingen explicit definition av begreppet, medan myndigheten 

Forum för levande historia slår fast att det står för: 

[...] det systematiska folkmordet på över sex miljoner judar som nazisterna 
utförde under andra världskriget. Under ett av de största brotten mot 
mänskligheten mördades också hundratusentals romer, politiska motstån
dare, funktionshindrade, homosexuella, Jehovas Vittnen, sovjetiska krigs
fångar och polska civila.39 

Det norska Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL 

senteret) talar däremot om Holocaust, det begrepp som används även på 

norska, som: 

[...] nazistenes planlagte, og i stor grad utforte, forsok på å utrydde bestemte 
folkegrupper. Termen er först og fremst knyttet til mordet på seks millioner 
joder i Europa, men også europeiske sigoynere og tyske funksjonshemmede 

ble systematisk innsamlet og drept. Mange andre grupper, deriblant de ho-
mofile, ble offer for massemord og forfolgelser fra den nazistiske stat.40 

Den danska motsvarigheten, Afdeling for Holocaust- og folkedrabsstudier 

vid Dansk Institut for Internationale Studier (DUS), å sin sida har en lik

nande definition men utesluter de handikappade och begränsar Förintelsen 

till perioden 1941-1945, närmare bestämt efter det tyska anfallet mot Sovjet

unionen i juni 1941: 

I årene 1941 til 1945 myrdede nazisterne og deres mange håndlangere i og uden 
for Tyskland 6 millioner joder og op imod 200 000 sig0jnere. Folkedrabet 
mod joder og sigojnere har fået betegnelsen Holocaust.41 

39 Se http://www.27januari.se/default.php?id=23 (2006—07-20). 
40 "Nazismen og Holocaust", http://www.hlsenteret.no/ (2006-03-18). 
41 "Holocaust - overblik": 
http://www.folkedrab.dk/folkedrabene/holocaust/overblik/ (2006-03-18). 
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De två tyngsta institutionerna, det amerikanska Förintelsemuseet The United 

States Holocaust Memorial Museum (USHMM) i Washington liksom det 

statliga israeliska kombinerade museet, forsknings- och utbildningsinstitutet 

Yad Vashem i Jerusalem, vill däremot snäva in definitionen. USHMM talar 

inte om någon trängre eller bredare mening av termen, utan Förintelsen (the 

Holocaust) definieras som: 

[T]he systematic, bureaucratic, state-sponsored persecution and murder of 
approximately six million Jews by the Nazi regime and its collaborators. 

USHMM påpekar vidare att "under Förintelsens skede" så förföljde nazis

terna även vissa grupper 

because of their perceived 'racial inferiority': Roma (Gypsies), the handi-
capped, and some of the Slavic peoples (Poles, Russians, and others) 

medan ytterligare andra: 

were persecuted on political and behavioral grounds, among them Commu-
nists, Socialists, Jehovah's Witnesses, and homosexuals.42 

Som en följd av de bredare användningarna av termen Holocaust, så föror

dar Yad Vashem i stället den hebreiska termen Shoah för att beskriva förföl

jelsen av och mordet på Europas judar "även på andra språk". Så sker för 

övrigt sedan mitten av 1980-talet i Frankrike, då Claude Lanzmanns epok

görande niotimmarsfilm med samma namn kom. Men eftersom Holocaust 

är ett etablerat begrepp så definieras det av Yad Vashem som: 

[...] the sum total of all anti-Jewish actions carried out by the Nazi regime 
between 1933 and 1945: from stripping the German Jews of their legal and 
economic status in the 1930S, to segregating and starving Jews in the various 
occupied countries, to the murder of close to six million Jews in Europé.43 

42 "The Holocaust": 
http://www.ushmm.org/wlc/en/index.php?lang=en&ModuleId=iooo5i43 
(2006-03-18). 
43 "The Holocaust": Definition and Preliminary Discussion, 
http://yad-vashem.org.il/Odot/prog/index_before_change_table.asp?gate=o-2 
(2006-03-18). 
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Yad Vashem slår fast att Förintelsen (Holocaust) samtidigt är en "del av en 

större samling av handlingar av förtryck och mord på olika etniska och 

politiska grupper i Europa". Men Förintelsen, i den angivna snävare me

ningen, har ändå en: 

[...] special significance due to the exceptional attitude with which its perpe-
trators - the Nazis - regarded their Jewish victims. In the Nazi terminology 
the Jews were referred to as "world Jewry," a term unparalleled with respect to 
any other ethnic, ideological, or social group. The Nazis' proclaimed goal was 
the eradication of European Jewry.44 

Historiker och specialiserade forskare 

Det är svårt att säga något om historikernas uppfattning generellt. J.M. Roberts 

är förmodligen representativ för en stor andel när han skriver att även om 

många andra än judar föll offer så var Förintelsen {Holocaust) "a unique atro-

city".45 Enigheten bland specialiserade forskare är i allmänhet stor, om än inte på 

något sätt total.46 I ...om detta må ni berätta... skrev Paul Levine och 

undertecknad, att samtidigt som "mellan fem och strax över sex miljoner judar 

mördades i Förintelsen, utsattes flera hundratusen zigenare för ett folkmord."47 

Ingvar Svanberg och Mattias Tydén gjorde i Sverige och Förintelsen en genom

gång av läget som det såg ut i mitten av 1990-talet, då diskussionen om Förintel

sens unicitet och jämförbarhet stod högt på dagordningen.48 Här framgår att till 

exempel Henry Friedlander menar att Förintelsen (Holocaust) var mördandet av 

människor som tillhörde en (av nazisterna) "biologiskt definierad grupp".49 Till 

dessa hörde enligt Friedlander de handikappade, judarna och zigenarna. Yehuda 

44 Ibid. 
45 J.M. Roberts, The Penguin History of Europé (London 1996), s. 572. 
46 Naturligtvis finns ingen klar gräns mellan institutioner och enskilda forskare. 
Forskare som är eller har varit anlitade av institutioner påverkar och påverkas av sina 
arbetsplatser. Givetvis är gränsen inte heller klar mellan dessa två nivåer och den 
"lekmannamässiga". Den senare nivån kännetecknas sannolikt av stora variationer i 
förtrogenheten med mer specialiserade nivåers kunskaper och resonemang. 
47 Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine, ...om detta må ni berätta... En bok om 

Förintelsen i Europa 1933-1945 (Stockholm 1999), s. 2. I den första upplagan 1998 
fanns dock ingen tydlig bestämning av begreppet. 
48 Se Svanberg & Tydén (1997), s. 21-23. 
49 Ibid., s. 21. 
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Bauer å sin sida har definierat "en förintelse" (a Holocaust) som en allmän kate

gori ("den politik som syftar till fullständig fysisk förintelse av en nation eller ett 

folk"), men eftersom detta enligt Bauer hittills inträffat bara en gång i historien, 

nämligen utrotningen av judarna under andra världskriget, är Förintelsen också 

namnet på denna specifika historiska händelse. För Bauer är inte antalet offer 

det centrala, utan nazisternas syn på "juden" som "ariernas" världshistoriska 

fiende av sataniska proportioner, och det därmed sammanhängande motivet för 

att mörda dem.50 För Dan Stone å andra sidan är Förintelsen "ett extremt fall av 

folkmord" som drabbade "judarna och romerna" under andra världskriget.51 

Michael Marrus däremot har betonat det totala elementet i den nazistiska poli

tiken mot judarna: 

Till skillnad från varje annan grupp, och till skillnad från massakrer förr eller se
nare, skulle varenda en av de judar som utsetts till offer mördas. Utplåningen 
skulle bli total. Principiellt skulle ingen jude komma undan. I detta viktiga avse
ende skilde sig nazisternas angrepp mot judarna från kampanjerna mot andra 
folk eller grupper - zigenarna, Jehovas vittnen, homosexuella, polacker, ukrainare 
osv. Angreppen på dessa människor kunde förvisso leda till mord; offren räkna
des i miljoner, och deras aska blandades med judarnas i Auschwitz och i många 
andra läger runtom i Europa. Men den nazistiska ideologin krävde inte deras 
fullständiga försvinnande. I detta avseende var judarnas öde unikt.52 

Andra historiker knyter benämningen Förintelsen direkt till den fysiska utrot

ningspolitik mot de europeiska judarna som tog sin början efter det tyska 

angreppet mot Sovjetunionen i juni 1941. lan Kershaw är en av dessa. I sin 

Hitlerbiografi skriver han: 

The war in the East, which would decide the future of the Continent of Europé, 
was indeed Hitlers war. But it was more than that. It was not inflicted by a ty-
rannical dictator on an unwilling country. It was acceded to, even welcomed (if 
in different measure and for different reasons), by all sections of the German 
elite, non-Nazi as well as Nazi. Large sections of the ordinary German popula-
tion, too, including the millions who would fight in the lowly ranks in the army, 
would - once they had gotten over their initial shock - go along with the mean-
ing Nazi propaganda imparted to the conflict, that of a crusade against Bolshe-
vism'. The more ideologically committed pro-Nazis would entirely swallow the 

50 Bauer vidareutvecklar sitt resonemang kring dessa och andra frågor i Förintelsen i 
perspektiv (Stockholm 2001). 
51 Dan Stone (ed.), The Historiography of the Holocaust (New York 2004), s. 1. 
52 Marrus, cit. i Svanberg & Tydén (1997), s. 23. 
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interpretation of the war as a preventive one to avoid the destruction of western 
culture by the Bolshevik hördes. They fervently believed that Europé would 
never be liberated before "Jewish-Bolshevism" was utterly and completely rooted 
out. The path to the Holocaust, intertivined with the showdoum with Bolshevism, 
was prefigured in such notions. The legacy of over two decades of deeply rooted, 
often fanatically held, feelings of hatred towards Bolshevism, fully interlaced with 
antisemitism, was about to be revealed in its full ferocity.53 

Två historiker som i huvudsak delar Kershaws allmänna syn är Christopher R. 

Browning och Peter Longerich. Båda undviker emellertid, till skillnad från 

Kershaw, termen Förintelsen (Holocaust). Brownings studieobjekt är utveck

lingen av och genomförandet av "den slutgiltiga lösningen av judefrågan". I 

hans senaste stora verk The Origins of the Final Solution (delvis i samarbete 

med Jiirgen Matthäus) förekommer beteckningen "Förintelsen" nästan inte 

alls. Letar man efter "Holocaust" i registret står det: "See Final Solution to the 

Jewish Question", och där i sin tur återfinns det bara i referensen till kapitlet 

"Operation Barbarossa and the Onset of the Holocaust, June-December 

1941". Detta kapitel är emellertid inte skrivet av Browning utan av Matthäus, 

men även denne brukar begreppet mycket sparsamt. Förutom termen "den 

slutliga lösningen" använder Browning också "den nazistiska politiken mot 

judarna".54 

Longerich å sin sida använder konsekvent termerna "judeförföljelse", 

"massmord" och "förintelsepolitik" eller "förintelsens politik", vilka för honom 

återspeglar olika på varandra följande faser i den nazistiska politiken.55 

I stort sett tycks det vara så att skillnaderna i synsätt på den specialiserade 

nivån mindre handlar om vilka offerkategorier som inkluderas under beteck

ningen Förintelsen än om vilken period som åsyftas, om nu termen över

huvudtaget används. 

53 lan Kershaw, Hitler 1936—45: Nemesis (New York 2000), s. 389. Min kursivering. 
54 Christopher Browning, The Origins of the Final Solution. The Evolution of Nazi 

Jewish Policy, September 1939-March 1942 (London 2004). För Matthäus och "the 
Holocaust", se kap. 7, s. 282 och 283. 
55 Peter Longerich, Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der 

nationalsozialistischen Judenverfolgung (Miinchen 1998), passim. 
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Historien och dess begrepp56 

I en artikel om begreppshistoria och idéhistoria gör Mats Persson följande 

distinktioner: 

Det är flera olika begrepp som används i historiska vetenskaper. Till att börja 
med är det naturligt att skilja mellan källornas begrepp och historikerns begrepp. 
Källornas begrepp är en del av historieskrivningens empiri och studieobjekt. 
Det handlar här om begrepp som användes i det förflutna. Historikerns egna 
begrepp är en del av vårt samtida språk. Här kan man skilja mellan vardags
språkets begrepp och fackspecifika begrepp. De senare kan ses som analytiska 
verktyg för att studera det förflutna, och här kan två större grupper urskiljas: 
dels teoretiska begrepp och dels vad man skulle kunna kalla historiska konstruk

tionsbegrepp.57 

De historiska konstruktionsbegreppen "används för att klassificera och analy

sera källmaterial". Persson delar in dem i tre huvudkategorier, dels "epok- eller 

periodbegrepp" (renässansen, upplysningen o.s.v.), dels "traditionsbegrepp 

och beteckningar på strömningar" (platonism, positivism o.s.v.), och slutligen 

"specifika tanketeman och idékonstellationer" (framstegstänkandet, modern 

individualism o.s.v.).58 

Persson intresserar sig i första hand för begrepps- och idéhistoria, och den sista 

kategorin skulle därför i det här sammanhanget kunna stöpas om till "specifika 

former av politik", i vårt konkreta fall "förintelsepolitik". Med ledning av dessa 

distinktioner skulle problemet kunna formuleras så här: Termen "Förintelsen" är 

ett efter kriget uppkommet begrepp av både vardagsspråklig och fackspecifik art. I 

det senare avseendet är det såväl ett teoretiskt begrepp som ett historiskt konstruk

tionsbegrepp, och refererar då både till en epok eller period liksom till en specifik 

form av politik. Trots att termen även har en teoretisk dimension kommer jag i 

det följande att begränsa mig till en diskussion av dess funktion som konstruk

tionsbegrepp. Som visats så varierar periodbestämningen och knyts i huvudsak till 

antingen åren 1933-1945 eller 1941-1945, och politikformen anses ha riktats mot 

den judiska offergruppen enbart eller också mot ett mer eller mindre stort spekt

rum av grupper. Följaktligen är det inte märkligt att det råder en avsevärd förvir

ring kring beteckningen och dess innebörd. 

56 För värdefulla kommentarer till detta avsnitt vill jag särskilt tacka Mattias Tydén. 
57 Mats Persson, "Begreppshistoria och idéhistoria", i Bo Lindberg (red.), Trygghet 
och äventyr. Om begreppshistoria (Stockholm 2005), s. 25. Kursiv i originalet. 
58 Ibid., s. 2jf. 
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Är detta ett problem? Ja, jag menar att det är det. Det oklara bruket av 

beteckningen både underblåser och återspeglar tankeoreda liksom en grund 

historisk kunskap och förståelse. För att åskådliggöra på vilket sätt det gör 

det vill jag som utgångspunkt använda mig av följande tabell: 

Tabell i: Begreppet Förintelsen och dess konnotationer 

Konstruktionsbegrepp Källornas begrepp 

Förintelsen; Holocaust; Shoah; 

Churban 

Judeförföljelsen; judeutrotningen; 

judeförintelsen; 

Den slutgiltiga lösningen (slutlös

ningen; slutliga lösningen) av den 

europeiska judefrågan (SLEJ); förintel

sen av den judiska rasen i Europa; 

judeevakueringen; utrotningen av det 

judiska folket 

Förintelsen 

+ Porrajmos 

SLEJ 

Slutlösningen av zigenarfrågan (SLZ); 

"kamp mot zigenarplågan"; "kamp 

mot zigenarohägnet"; "artfrämmande"; 

rashygien; "asociala" 

Förintelsen 

+ handikappade, utvecklingsstörda 

m.fl. 

SLEJ; SLZ 

"Ballastexistenser"; "livsovärdigt liv"; 

rashygien: "tung börda för folk och 

stat"; "asociala"; "eutanasi"; Aktion 

T4; Aktion 1463: morden efter T4; 

morden på handikappade i Polen, 

Baltikum, Vitryssland 

Förintelsen 

+ förföljelsen av politiska motstån

dare (bland annat kommunister 

och socialdemokrater) 

SLEJ; SLZ; Aktion T4 m.m. 

"Förordningen till skydd för folk och 

stat": "skyddshäkte"; "fullmaktslagen" 

Förintelsen SLEJ; SLZ; Aktion T4 m.m.; förord

ningen till skydd för folk och stat 
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+ "förintelsen av de homosexuella" m.m. 

§ 175; "bekämpandet av homosexuali

tet och abort"; "asociala" (lesbiska) 

Förintelsen 

+ förföljelsen av Jehovas vittnen 

(JV) 

SLEJ; SLZ; Aktion T4 m.m.; förord

ningen till skydd för folk och stat 

m.m.; §175 

Försvarsvägran; vägran att erkänna 

Adolf Hitlers auktoritet 

Förintelsen 

+ Polens Förintelse (folkmordet på 

polackerna) 

SLEJ; SLZ; Aktion T4 m.m.; förord

ningen till skydd för folk och stat 

m.m.; §175; JV 

"Vem tänker fortfarande på förintelsen 

av armenierna?" (Adolf Hitler lär ha 

yttrat detta till sina generaler inför 

fälttåget mot Polen, 22 augusti 1939): 

"etnisk rensning"; "östforskning"; 

"livsrum"; "undermänniskor" 

Förintelsen 

+ Anfallet mot Sovjet; behand

lingen av de sovjetiska krigsfång

arna; sovjetisk civilbefolkning 

SLEJ; SLZ; Aktion T4 m.m.; förord

ningen till skydd för folk och stat 

m.m.; §175; JV; Polen 

"Förintelsekrig (mot bolsjevismen)"; 

"undermänniskor"; "onyttiga ätare"; 

"livsrum"; "etnisk rensning"; "Gene

ralplan Öst"; partisanbekämpning 

Förintelsen 

+ Övriga ockuperade länder, spec. i 

Central- och Osteuropa 

SLEJ; SLZ; Aktion T4 m.m.; förord

ningen till skydd för folk och stat 

m.m.; §175; JV; Polen; förintelsekrig 

"Etnisk rensning"; "partisanbekämp

ning"; "livsrum"; "onyttiga ätare"; 

"undermänniskor"; "slutlösning av den 

tjeckiska frågan" 
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I den första kolumnen ses konstruktionsbegreppet "Förintelsen" och i före

kommande fall de begrepp den nazistiska politikens offer eller offergruppernas 

företrädare använder. I den andra återfinns några av de historiska förövarnas 

motsvarande centrala begrepp, det vill säga det Mats Persson kallat källornas 

begrepp.59 Poängen med tabellen är att på ett överskådligt sätt visa vad det 

historiografiskt innebär att låta beteckningen Förintelsen stå som ett paraply

begrepp för förföljelsen av en eller flera kategorier under nazismen. 

Låt oss till att börja med se på vad som från judisk sida idag ofta kallas 

Shoah respektive bland romer går under namnet Porrajmos, det vill säga de 

namn som idag används av företrädare för dessa både offergrupper för att 

beskriva den samling händelser som var en konsekvens av förövarnas politik 

och som drabbade judarna respektive zigenarna.60 Denna politik omgärda

des av ett specifikt språkbruk, som "den slutliga lösningen av judefrågan" 

respektive "den slutliga lösningen av zigenarfrågan". Vad som kanske före

faller enkelt och självklart är det emellertid inte. Ett vanligt antagande är till 

exempel att ett källbegrepp som "den slutliga lösningen" var liktydigt med 

mord men vid en närmare anblick framträder en rad asymmetrier och andra 

komplikationer. 

Många av offren var ibland bara vagt - om ens det - medvetna om att de 

av förövarna kategoriserades som "judar" eller "zigenare". Deras egen pri

mära identitet kunde vara en helt annan, och de kände inte nödvändigtvis 

någon samhörighet med andra som kategoriserades på samma sätt. Det var 

förövarnas politik som tvingade in judarna i Tyskland i en ödesgemenskap 

som de delade med dem på Rhodos eller i Norge och Holland. Men inte 

samtidigt. Odesgemenskapen — folkmordet — blir synlig först med tiden. 

Även om den tyska politiken så småningom mynnade ut i ett totalt och 

systematiskt massmord över hela den europeiska kontinenten så var den 

länge varken rätlinjig eller enhetlig. De tyska judarna var utsatta för denna 

59 Termerna och uttrycken i tabellen är hämtade från ledande nationella och interna
tionella encyklopedier samt ett antal standardverk inom forskningen om nazismen 
och Förintelsen. 
60 Beteckningen Porrajmos är dock inte okontroversiell. Det finns romer som anser 
att termen har sexuella konnotationer som gör den olämplig att använda som en 
beteckning för den nazistiska förföljelsen av och mordet på tyska och andra zigenare. 
Ett tack till Satu Gröndahl för denna upplysning. 
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politik från 1933, de i Polen från 1939 medan de ungerska judarna drabbades 

av de tyska åtgärderna först våren 1944.61 

Eftersom det var förövarna som definierade offren så är det av största vikt 

att förstå de förra för att begripa vad som drev den historiska processen mellan 

1933 och 1945. Det handlar alltså om att så långt som möjligt försöka begrip-

liggöra deras sinnelag och hur det förändrades och utvecklades i växelverkan 

med förändrade omständigheter. Syftet är naturligtvis inte att identifiera sig 

med förövarna utan att försöka sätta sig in i vad det var de trodde att de gjorde 

och varför. Med andra ord: vad innebar "den slutliga lösningen av judefrågan" 

vid olika tidpunkter? När blev detta förövarnas källbegrepp liktydigt med total 

fysisk utrotning över hela den tyskockuperade europeiska kontinenten? 

Forskningen om nazismen hör numera till historiefältets mest avance

rade. De senaste decenniernas intensiva arbete har övertygande visat hur 

sammansatt det nazistiska Tyskland och dess politik faktiskt var, inte minst i 

förhållande till de grupper och individer som av olika skäl inte ansågs vara 

värdiga "folkgemenskapen" eller utpekades som sociala eller biologiska hot 

mot "folkkroppen" och dess hälsa. I frontlinjen har hela tiden teoretiskt och 

empiriskt alltmer sofistikerade analyser av den så kallade judepolitiken legat. 

I det närmaste alla specialiserade forskare är idag ense om att det inte går att 

beskriva utvecklingen av denna politik utifrån antaganden som tidigare var 

vanliga, till exempel att det mycket tidigt skulle ha funnits en nazistisk plan 

(åtminstone hos Hitler och de nazistiska ledarna) att fysiskt utrota judarna, 

och att denna plan systematiskt förverkligades i olika steg efter maktöver

tagandet 1933. 

I stället framträder en bild av en politik som prövade sig fram på en 

ständigt föränderlig in- och utrikespolitisk arena där säkerhetsapparaten 

under SS-chefen Himmler med tiden fick den dominerande rollen. Hitler i 

sin tur höll sig mestadels i bakgrunden i fråga om politikens praktiska ut

formning, men var den obestridda ideologiska fyrbåken som de olika aktö

rerna och maktcentra riktade in kursen efter och den vars gunst de tävlade 

61 Många överlevande polska judar kände t.ex. igen sin historia i Steven Spielbergs 
film Schindler's List från 1993, men när Cordelia Edvardson kommenterade filmen 
klagade hon över att den "inte var hennes Förintelse". Edvardson var kritisk till 
filmen av flera anledningar, men en enligt min mening viktig faktor var att hennes 
egen erfarenhet som tysk "halvjudinna" var en annan än de polska judarnas. Se 
Cordelia Edvardson, "Schindlers liste. Spielbergs film er ikke mitt Holocaust", 

Aftenposten, 16 mars 1994. 
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om. I korthet drevs politiken mellan åren 1933 och 1939 av en önskan att 

göra livet för judarna i Tyskland så svårt som möjligt och få dem att lämna 

landet. Efter krigets början fram till invasionen av Sovjetunionen i juni 1941 

sökte nazisterna efter olika territoriella lösningar, det vill säga att hitta om

råden med så besvärliga förhållanden som möjligt i eller utanför den tyska 

maktsfären - men ändå under tysk kontroll - dit Europas judar kunde 

förvisas. Avsikten var knappast att judarna i längden skulle överleva i dessa 

områden, men det var inte fråga om ett aktivt mördande. Efter anfallet mot 

Sovjetunionen radikaliserades politiken i ett antal steg i ett växelspel mellan 

centrum i Berlin och periferin i de ockuperade områdena, framförallt i öster, 

som till slut utmynnade i en global, systematisk och total förintelsepolitik 

som nådde sin kulmen under 1942. Den mest intensiva fasen var de sju till 

åtta veckorna från slutet av juli 1942 till andra halvan av september, då upp

emot 20-30 000 människor om dagen miste sina liv i sjukdomar och svält i 

gettona, i masskjutningsaktionerna, i transporterna, i koncentrationslägren 

och i förintelselägren.62 Det återfunna källmaterialet från den högsta nivån 

är för ofullständigt för att vi fullt ut skall kunna rekonstruera passerandet av 

de sista trösklarna i processen, men flertalet historiker anser idag att den 

"slutliga lösningen av den europeiska judefrågan" blev liktydig med en kol

lektiv dödsdom för de europeiska judarna någon gång under hösten 1941. 

Hur förhöll sig då "judepolitiken" till politiken mot zigenarna eller ro-

merna, som folkgruppen idag ofta kallas?63 Forskningen om den nazistiska 

politiken mot zigenarna är inte tillnärmelsevis lika omfattande som den om 

"judepolitiken". Dokumentationen är mager på alla nivåer och få överle

vande zigenare har skrivit eller vittnat på annat sätt. Intresset från det omgi

vande samhället, inklusive forskarna, har varit svagt. Det hänger delvis 

62 Se Dieter Pohl, "Die Ermordung der Juden im Generalgouvernement", i Ulrich 
Herbert (Hrsg.), Nationalsozialistische Vernichtungspolitik, Neue Forscbungen und 
Kontroversen (Frankfurt am Main 1998), s. 98f. 
63 Det finns fler benämningar, men dessa är de vanligaste. Många uppfattar idag ter
men "zigenare" som nedsättande medan andra inte gör det. Enligt det svenska Romani 
Studies Institute kan man "på en pragmatisk nivå" säga att termen zigenare är använd
bar "när man talar om de olika men likaväl besläktade grupperna; rom, dom och lom, 
kale, sinti samt resandegrupper. Förenklat uttryckt kan man säga att medan alla romer 
är zigenare, är inte alla zigenare romer." Under alla omständigheter var "zigenare" den 
dominerande termen under perioden 1933-1945, varför det är rimligt att här huvud
sakligen använda sig av den. Se http://www.romanistudies.se/forskning.html (2006-

07-24). 
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samman med att den nazistiska blicken på Europas (till skillnad från Tysk

lands) zigenare jämförelsevis var varken stadig eller skarpt fokuserad och 

därför svår att beskriva. De zigenare som levde inom Stortysklands gränser 

kom med tiden att systematiskt mätas på tvären och längden enligt rasbio

logiska kriterier, för att graden av "rasrenhet" skulle kunna fastställas. I 

princip innebar en hög grad av "rasrenhet" ett visst skydd. För de tyska 

judarna vilkas "judiskhet" - och därmed öde - aldrig avgjordes av några 

rasbiologiska mätningar utan av bestämmelser som följde av Niirnberg-

lagarna var förhållandet det omvända. Att vara "heljude" blev liktydigt med 

en dödsdom. 

Michael Zimmermann menar att Hitlers ringa intresse för "zigenar-

frågan" haft avsevärda följder för historieskrivningen. De forskare som 

placerat antisemitismen i centrum för sin analys av förintelsepolitiken har 

enligt Zimmermann i viss mån gjort sig "avhängiga av diktatorns blick" 

men "just p.g.a. den ringa vikt [zigenarna] hade i Hitlers personliga 

världsbild" är frågan varför de mördades i Auschwitz-Birkenau och på 

andra platser av betydelse.64 

Den nazistiska "blicken" var således inte monolitisk, och präglades av ett 

betraktelsesätt som utöver en manikeisk och eskatologisk frälsningsantisemi

tism tolkade världen i rasideologiska och socialdarwinistiska termer; förföl

jelse, våld och mord var legitima metoder för att avlägsna politiska, sociala och 

biologiska "hinder" för den "germanska folkgemenskapens" livsmöjligheter 

och livsutrymme. I Tredje riket var "zigenarfrågan" ett av dessa biologisk

sociala "problem" som pockade på en "lösning", dock utan att någonsin ges 

en klar utformning. När Heinrich Himmler i en rundskrivelse från den 8 

64 Michael Zimmermann, "Die nationalsozialistische 'Lösung der Zigeunerfrage'", i 
Herbert (1998), s. 238. En annan faktor är att negativa uppfattningar om zigenare varit 
och är vanliga och utbredda, och termer som "zigenarplågan" och "zigenareländet" 
både föregick och överlevde nazismen. På senare år har dock forskningen börjat ta fart. 
Zimmermann står själv för en av de mest omfattande studierna, nämligen Rassenutopie 
und Genozid: Die nationalsozialistische 'Lösung der Zigeunerfrage' (Hamburg 1996). 
Andra viktiga studier representeras av Guenter Lewy, The Nazi Persecution of the Gyp-
sies (Oxford 2001), och serien i tre volymer, Donald Kenrick et al (eds.) The Gypsies 
During the Second World War (Hatfield 1997, 1999, 2006). Ett färskt exempel på en 
lokalstudie är Anton Weiss-Wendt, "Extermination of the Gypsies in Estonia during 
World War II", i David Gaunt, Paul A. Levine & Laura Palosuo (eds.), Collaboration 
and Resistance During the Holocaust: Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania (Bern 2004), s. 

383fF. 
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december 1938 angående "bekämpandet av zigenarplågan" talar om en "slutlig 

lösning av zigenarfrågan" framgår att denna i detta skede inte gick ut på att få 

dem att lämna Tyskland - vilket vid samma tid var målet med "judepolitiken" 

- eller ännu mindre att mörda dem, utan på "fysisk separation", förhindran

det av "rasblandning" och "regleringen av rena och delzigenares livsföring".651 

det syftet efterlyste Himmler en "zigenarlag". Men som Michael Burleigh och 

Wolfgang Wippermann skriver, så övergav nazisterna 

[...] the idea of issuing a global Gypsy law analogous to the anti-Semitic 
Nuremberg legislation. This omission resulted in grotesquely contradictory 
circumstances. While some Sinti and Roma were already imprisoned in con-
centrations camps, others were more or less free to move about Germany, 
working or serving 'their' Fatherland at the front. Various ordinances were 
issued to rectify these anomalies. They demonstrate that Nazi policy towards 
the Sinti and Roma was even more uncoordinated than the policy towards 
the Jews. However, they also show that persecution of Sinti and Roma was 

similarly propelled by racial ideology.66 

Peter Longerich menar på liknande sätt att zigenarnas öde visar att "jude

politiken" måste kontextualiseras inom ramen för en bredare anlagd "ras

politik" även om romerna "på intet vis förföljdes med samma intensitet som 

judarna": 

Zigenarförföljelsen omfattade dessutom inte alla länder under tyskt herra
välde; inte heller efter 1942 ägde några deportationer rum vilkas mål var att 
omedelbart mörda de deporterade i förintelseläger. Å andra sidan uppvisar 
zigenarförföljelsen talrika paralleller till judeförföljelsen.67 

Enligt Christopher Browning var parallellerna som tydligast mellan 1939 och 

1941. Efter det nazistiska maktövertagandet 1933 förföljdes zigenarna inled

ningsvis mer som en följd av åtgärderna mot så kallade asociala, och "zige-

narproblemet" definierades först så småningom i klart rasistiska termer: 

65 Cit. i Michael Burleigh & Wolfgang Wippermann, The Racial State: Germany 
I933~I945 (Cambridge 1992), s. i2of. En faksimil av rundskrivelsen är återgiven i 
Michail Krausnick, Wo sind sie hingekommen? Der unterschlagene Völkermord an den 

Sinti undRoma (Gerlingen 1995), s. 155. 
66 Burleigh & Wippermann (1992), s. 126. 
67 Longerich (1998), s. 573. 
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Between 1939 and 1941, however, Jews and "Gypsies" were to be deported 
together as part of the same vast program of "ethnic cleansing" and demo-
graphic engineering. Both deportation programs, with notable exceptions, 
were unrealized. The discriminatory measures of concentration and depriva-
tion of freedom of movement, forced labor exploitation, isolation, and hu-
miliation were often identical. Only with the invasion of the Soviet Union 
and the emergence of the Final Solution did the treatment and fate of Jews 
and "Gypsies" begin to diverge again.68 

Hur många zigenare som föll offer för den nazistiska regimen och dess allie

rade är oklart. Ibland anges antalet till en halv miljon eller mer men sådana 

uppgifter är inte baserade på vetenskapliga analyser, som gett försiktigare 

skattningar. Guenter Lewy sammanfattar forskningsläget så här: 

No precise count of the number of German and Austrian Gypsies who per-
ished during the reign of the Nazis is possible. Estimates based on the num
ber sent to concentrations camps, deported to the East and known to have 
been killed by gas yield figures that range between 15,000 and 22,000 out of 
a population of about 29,000 in 1942. When it comes to the number of 
European Gypsies who lost their lives as a result of Nazi rule, the situation is 
even more difficult because for most countries we have no good statistics on 
the size of the Gypsy population in the pre-Nazi period. In their book pub-
lished in 1972, [Donald] Kenrick and [Grattan] Puxon estimated the total 
number of Gypsy victims in Nazi-occupied Europé in 1939-1945 as 219,000 
out of a prewar population of close to 1 million. In 1989, Kenrick lowered 
this estimate to 196,000 killed out of a population of 831,000. Michael 
Zimmermann speaks of at least 90,000 killed in territories controlled by the 
Nazis. Unfortunately, most of these figures will have to remain more or less 
firm estimates and no exact count will ever be attainable.69 

Jämfört med "judepolitikens" och "zigenarpolitikens" krokiga vägar var där

emot vägen från steriliseringslagarna 1933 till det så kallade eutanasiprogram-

met hösten 1939 förhållandevis rak och enkel. Den skiljer sig också från de 

förra i det att Adolf Hitlers inblandning var mer direkt och uppenbar, vilket 

kan ha bidragit till att han senare valde att utåt hålla en låg profil när politiken 

68 Browning (2004), s. 184. 
69 Lewy (2001), s. 22if. Antalet judiska offer är inte heller enkelt att exakt fastställa, 
trots ett bättre källäge. Den senaste mycket detaljerade demografiska och historiska 
studien från 1991 anger antalet döda till mellan 5,3 och strax över sex miljoner. Se 
Wolfgang Benz (Hrsg.), Dimension des Völkermords. Die Zahl der jiidischen Opfer des 
Nationalsozialismus (Miinchen 1991). Även om uppgiften är svår vore en liknande 
studie motiverad för att så långt möjligt fastslå de zigenska förlusterna. 
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mot judarna övergick i fysisk utrotning. Motiven var en kombination av 

samma slags negativa rashygien som låg till grund för steriliseringspolitiken, 

det vill säga att skydda "folkkroppen" mot skadliga arvsanlag, samt ekono-

misk-utilitaristiska argument. De "mindervärdiga" och "livsovärdiga" utgjorde 

en alltför "tung börda för folket och staten", inte minst när Tyskland nu ut

kämpade ett krig. Under eutanasiprogrammets två första år mördades i själva 

Tyskland, mot lagen men i skydd av Fiihrerns bemyndigande och under 

förevändning av "barmhärtighetsdödande", över 70 000 handikappade och 

utvecklingsstörda människor i sex för ändamålet omgjorda anstalter. I en 

intern statistisk uppställning hävdades att genom "desinfektionen" av dessa 

personer hade drygt 885 miljoner riksmark sparats in samt knappt 13 500 ton 

kött och korv, utslaget på en io-årsperiod.70 

I slutet av augusti 1941 avbröts aktionen. De exakta orsakerna till detta är 

inte klarlagda, men sannolikt började Hitler och de ansvariga i fiihrerkansliet 

besväras av ryktesspridningen, oron som aktionen väckte bland vanliga män

niskor och de växande protesterna.71 Ett annat skäl var att det ursprungligen 

satta målet hade nåtts, samt att ett nytt, betydligt större projekt hade börjat ta 

form: den fysiska förintelsen av judarna i generalguvernementet i Polen. Ett 

knappt hundratal anställda ur "eutanasi"-personalen flyttades under hösten 

och vintern 1941-1942 över till vad som kom att kallas Aktion eller Einsatz 

Reinhardt, i vilken de tre förintelselägren Belzec, Sobibor och Treblinka var 

det främsta inslaget. 

Men på vanliga vårdanstalter fortsatte dödandet av handikappade och 
utvecklingsstörda, inte minst barn och tonåringar, kriget ut. De vanligaste 
metoderna var påtvingad svält och dödliga injektioner. Totalt föll minst 

70 Se Henry Friedlander, The Origins ofNazi Genocide. From Euthanasia to the Final 
Solution (Chapel Hill 1995), s. no och Ernst Klee, Dokumente zur "Euthanasie" 
(Frankfurt am Main 1992), s. 232. 
71 Friedlander (1995), s. 111. En av de mest kända protesterna kom från den katolske 
biskopen i Miinster, greve von Galen, som i en predikan i början av augusti 1941 
gick till skarpt angrepp mot "eutanasin". I det tidigare nämnda brevet från Juhlin-
Dannfelt till Adlercreutz ro september 1941 framgår att von Galens predikan redan 
hade sänts av Berlin-beskickningen till UD, "så att om någon vill studera ärendet i 
dess helhet, må han söka kontakt därstädes." 
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120 ooo handikappade människor offer för "eutanasin" i Tyskland mellan 

1940 och 1945.72 

Denna typ av ekonomisk och affärsmässig "rationalism" som satte 

näringsintressena över allt annat och som var en av grunderna till "eutana

sin", kom tillsammans med den rasistiska ideologin och planerna på om

fattande etniska "omorganisationer" och rensningar att sätta en stark prä

gel även på den tyska ockupationspolitiken, inte minst i Central- och 

Osteuropa, liksom på behandlingen av specifika grupper som arbetsoför-

mögna, handikappade och utvecklingsstörda patienter på kliniker i Polen 

och Baltikum, och de sovjetiska krigsfångarna. Till skillnad från "euta-

nasi"-programmet i Tyskland var det inte omsorgen om de polska eller 

baltiska "folkkropparnas" genetiska hälsa som motiverade mördandet, 

utan att ordna sängplatser åt sårade tyska soldater. Att svälta ihjäl eller 

mörda "onyttiga ätare" blev ett medel att främja de tyska intressena.73 

En annan grupp människor som ofta subsumeras under begreppet 

"Förintelsen" är de, företrädesvis manliga, tyska homosexuella, trots att det 

nazistiska Tyskland inte bedrev någon förintelsepolitik mot dem, och inte 

heller intresserade sig för homosexuella utanför den tyska "folkgemenska

pen." Donald Bloxham och Tony Kushner har nyligen kritiserat tendensen 

att placera gruppen långt fram bland nazismens huvudsakliga offer. De 

påpekar att av de förmodligen flera miljoner homosexuella som levde under 

nazistisk kontroll så dog mellan 5 000 och - mycket högt räknat - 15 000 av 

dem i koncentrationslägren: 

721 koncentrationslägren bedrevs också en form av "eutanasi". Där sorterade läkare 
från och med våren 1941 fram till slutet av 1943 ut sjuka och arbetsoförmögna fångar 
under kodbeteckningen "Sonderbehandlung 1463", varefter de transporterades till de 
forna "eutanasi"-anstalterna Bernburg, Hartheim och Sonnenstein och gasades ihjäl. 
Av offren för "eutanasin" var c:a 3,5 % judar, trots att judarna 1939 utgjorde mindre 
än 0,35 % av befolkningen i Tyskland. Läkarna, som utan att träffa patienterna 
utfärdade sina dödsdomar genom att bedöma särskilda formulär, behövde inte ange 
någon motivering för "desinfektionen" av en judisk patient. Att vara "heljude" blev 
en tillräcklig "diagnos". Se Friedlander (1995), s. 263ff. och Benz (1991), s. 32. 
73 Ett åskådligt exempel på detta är den tyska politiken i Vitryssland. Se Christian 
Gerlach, Kalkulierte Morde: Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in 
Weissrussland 1941 bis IP44 (Hamburg 1999). Jfr. också Juhlin-Dannfelts kommentar 
den 17 oktober 1941 ovan. 
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Without belittling such terrible atrocities [...] at the elementary quantitative 
level - which is after all important - these numbers are dwarfed by the death 
tolls from other groups. And at the more sophisticated level of Nazi intent 
[...] gays fell victim less to an orchestrated higher policy of total murder 
than to the arbitrary, homophobic-sadistic behaviour of individual guards 
and camp regimes. In terms of sheer scale, however, the most noteworthy 
hole in populär comprehension is the fate of non-Jewish eastern European 

civilians.74 

Kushners och Bloxhams betoning av den kvantitativa och kvalitativa nivån 

(nazisternas avsikt) ligger nära den teoretiska modell för analys av folkmord 

som Tomislav Dulic nyligen föreslagit. Dulic menar att det finns två huvud

sakliga typer av folkmord, dels sådana som syftar till att förgöra en "substanti

ell andel" av offergruppen, dels sådana som syftar till "totalt förgörande". 

Detta skiljer sig från FN:s folkmordskonvention som utan att ange kvantita

tiva eller kvalitativa kriterier inbegriper "partiellt" dödande i konventionen. I 

det närmaste varje form av massdödande skulle därför, oavsett dess dimensio

ner eller andra karakteristika, kunna betecknas som ett folkmord, vilket också 

hävdas av vissa folkmordsforskare, som till exempel Israel Charny. 

En poäng med Dulics modell är att den utgår från tre dimensioner som 

kan appliceras oberoende av vilken definition av folkmord som förespråkas. 

Dimensionerna är förövarens avsikt eller intention {intent), politikens syste

matik och organisation (systematicslorganisation) och slutligen dess omfattning 

(magnitude of destruction). Modellen vilar dessutom på fyra antaganden. Det 

första är att ett folkmord, och i olika grad andra former av massdödande, skall 

betraktas som ett "politiskt projekt och process som går igenom de tre faserna 

idéformering (conceptualisation), implementering och (eventuellt) förverkli

gande". Dessa faser är knutna till de tre dimensionerna. Det andra är att detta 

politiska projekt, men inte nödvändigtvis andra former av massdödande, 

formas av en politisk elit i ledningen för en stat eller annan organiserad kol

lektiv aktör. För det tredje har varje kategori av massdödande "sina egna spe

cifika motiv och mekanismer som kommer att återspeglas i dimensionerna", 

och det fjärde antagandet slutligen är att ett folkmord kan vara eftersträvat 

"men på grund av en rad hinder inte fullbordas, vilket kommer att ha en 

direkt effekt på omfattningen". 

74 Donald Bloxham och Tony Kushner, The Holocaust. Critical Historical Approaches 
(Manchester 2005), s. 85. 
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Syftet med Dulics modell är att göra det möjligt att "precisera inte bara 

likheterna mellan olika former av massdödande, utan även skillnaderna".75 

En modell är ett analytiskt redskap som naturligtvis inte kan lysa upp verk

lighetens alla skrymslen och vrår, men om vi med utgångspunkt från dessa 

kriterier analyserar den nazistiska politiken och hur den slog mot olika 

grupper får vi en klarare bild såväl av dess konturer som dess likheter och 

skillnader. 

När det gäller det nationalsocialistiska Tysklands politik täcker modellen 

inte alla dess offer. Att karaktärisera till exempel "eutanasin" som folkmord 

är knappast träffande. Men modellen lämpar sig enligt min mening väl även 

för analysen av den i det här fallet relevanta teoretiska kategorin förintelse

politik. Vi ser då att tre (handikappade, judar och romer) av de fyra grup

perna jag här tagit upp drabbades av en förintelsepolitik som, om vi ser till 

det rikstyska området, var mycket långtgående för samtliga tre grupper. 

Visserligen skilde sig motiv och i viss mån även avsikter åt. När det gäller 

zigenarna kunde till exempel SS-chefen Himmler tänka sig en begränsad 

närvaro av "renrasiga" zigenare inom Tysklands gränser, vilket var otänkbart 

i judarnas fall. Hitler var dock inte intresserad av att återbörda en del av 

zigenarna "deras gamla friheter".76 De rasbiologiska och "sociala" utgångs

punkterna för "zigenarpolitiken" medförde under alla omständigheter att 

det stora flertalet tyska zigenare drabbades mycket hårt. 

I de tre fallen finns tydliga paralleller också i systematik och omfattning, 

även om här också finns skillnader. Till exempel deporterades praktiskt 

taget inga zigenare direkt från Tyskland till de stora förintelselägren för 

omedelbar avlivning. I koncentrationslägren hamnade de dock, tillsammans 

med judar och homosexuella, längst ner på lägrens sociala rangskala och få 

av dem överlevde. Den tydligaste parallellen finner vi därför i omfattningen. 

Utanför det rikstyska territoriet uppträder dock tydliga skillnader i 

samtliga dimensioner. Som jag tidigare nämnt anser flertalet forskare att 

"den slutliga lösningen av den europeiska judefrågan" någon gång under 

75 Tomislav Dulic, Utopins of Nation. Local Mass Killing in Bosnia and Herzegovina, 
1P41—42 (Uppsala 2005), s. 12 och passim. Se även Tomislav Dulic, "Mass Killing in 
the Independent State of Croatia, 1941-45: A Case for Comparative Research", som 
skall publiceras i kommande nummer av Journal ofGenocide Research. 
76 Wolfgang Wippermann, "Auserwählte Opfer?" Shoah und Porrajmis im Vergleich. 
Eine Kontroverse (Berlin 2005), s. 46. 

65 



hösten 1941 fick innebörden av en dödsdom mot alla i Europa levande ju

dar, som skulle verkställas under det pågående och för Tyskland ännu fram

gångsrika kriget. I och med att krigsslutet i Europa dröjde 3^ år gavs till

räckligt med tid för att i det närmaste totalt förverkliga målsättningen. Vi 

ser med andra ord ett i alla tre dimensioner i det närmaste maximalt utfall 

över hela det av Tyskland kontrollerade området. 

Den globala avsikten framgår klart av protokollet från den så kallade 

Wannseekonferensen från den 20 januari 1942, som angav att 11 miljoner 

judar både i och utanför den tyska maktsfären kom i fråga för den slutliga 

lösningen. De 8 000 judarna i det neutrala Sverige räknades in på samma sätt 

som de 200 i det Italienockuperade Albanien och de nästan tre miljonerna i 

Ukraina. Endast Estland var redan "judefritt". I "samband med det praktiska 

genomförandet av den slutliga lösningen" skulle Europa "kammas igenom 

från väster till öster".77 Även om ett stort antal handikappade och zigenare 

också mördades utanför det rikstyska området så finns inget som tyder på att 

förövarna hade någon jämförbar global avsikt att döda alla handikappade eller 

alla zigenare. Därför uppnås heller ingen jämförbar systematik eller organisa

tion och inte heller någon jämförbar vare sig absolut eller relativ omfattning 

av mördandet. 

"Förintelsen" som metanarrativ eller historieskrivning 

Frågan om hur "Förintelsen" skall definieras kan inte besvaras utan vidare, 

meningarna går som vi sett isär. Det ter sig osannolikt att en stipulativ defi

nition som de flesta kan enas kring skulle kunna slås fast. Med andra ord är 

termen instabil och lär så förbli. Som historiskt konstruktionsbegrepp är det 

inte kongruent med relativt okontroversiella motsvarigheter som den 

franska revolutionen eller digerdöden, som inte på samma sätt bär på ett 

flertal innebörder. Eftersom jag tidigare har hävdat att mångtydigheten är 

ett problem ur historieskrivningens perspektiv uppstår frågan om det trots 

allt går att göra något åt saken. 

77 Cit. i Stig Jonasson, Nazismen i dokument, Stockholm 1990, s. 53. För faksimil av 
protokollet, se http://www.ghwk.de/deut/proto.htm. Wannseemuseets hemsida har 
även en översättning till svenska av hela dokumentet. För en modern tolkning av 
Wannseekonferensen och dess historiska plats, se Mark Roseman, The Villa, The 
Lake, The Meeting. Wannsee and the Final Solution (London 2002). 
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Om vi inskränker oss till det historiografiska fältet kan vi, som jag tidi

gare varit inne på, fråga oss vad det innebär om "Förintelsen" ges en mängd 

konnotationer - alltifrån den från början begränsade till en paraplyterm som 

täcker mer eller mindre alla nazismens offer. Med ledning av de föregående 

sidornas genomgång vill jag hävda att det vidare användandet implicerar ett 

metanarrativ som uppfattar alla dessa grupper som offer för en generell och i 

grunden enhetlig nazistisk förintelsepolitik. Men ett sådant metanarrativ 

berättar inte mycket mer än att nazisterna förföljde och mördade många 

människor. Detta är i och för sig sant, men sprider inte mycket ljus över vad 

som hände och varför. 

En historiskt mer motiverad användning av termen är att låta den refe

rera till den nazistiska förintelse- och/eller folkmordspolitiken. Problemet 

med denna användning är dock enligt min mening detsamma, eftersom 

detta mer inskränkta metanarrativ också förutsätter en enhetlig förintelse-

och folkmordspolitik. En sådan berättelse äger en i och för sig jämförelsevis 

större inre koherens än det första fallet, men lämnar samtidigt logiska luckor 

som är svåra att överbrygga. Distinktioner som inte är betydelselösa slätas 

alltför lätt över som en eftergift åt berättelsen.78 

Betyder detta att jag argumenterar för en användning av "Förintelsen" 

som ett namn endast för historien om judarna under nazismen? Ja och nej. 

Jag är tveksam till termen även i denna begränsade betydelse, därför att den 

återspeglar en historieskrivning som visserligen är den logiskt mest sam

manhängande men som trots det lider av ansenliga problem. Begreppet har 

förvisso beröringspunkter med förövarnas språkbruk men är icke desto 

mindre ett konstruktionsbegrepp. Vilken tidsperiod menar vi till exempel 

med Förintelsen? Den vanligaste periodiseringen är åren 1933 till 1945, det 

vill säga hela den nazityska epoken. Det går å ena sidan inte att komma ifrån 

att den nazistiska ideologin rymde en exempellös destruktiv potential, i 

vilken ledarskapets frälsningsantisemitism var det minst "rationella" men, 

som det skulle visa sig, mest destruktiva elementet.79 Några människor var 

78 Wolfgang Wippermann är en av förespråkarna för en sådan tes. Han menar att 
förföljelsen av judarna respektive zigenarna var parallell och likvärdig i varje avseende, 
och hans övergripande berättelse är den nationalsocialistiska ras- och rumspolitiken. Se 
Wippermann (2005), s. 122 och passim. 
79 Denna frälsningsantisemitism uttrycktes koncist av bl.a. Julius Streicher, 
chefredaktören för den ökända parti tidningen Der Sturmer. Streicher upprepade stän
digt frasen "Ohne eine Lösung der Judenfrage, keine Erlösung der Menschheit" ("utan 
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redan i samtiden kapabla att se tecknen i skyn, men de allra flesta gjorde det 

inte. Om vi å andra sidan projicerar slutresultatet bakåt i tiden gör vi det för 

lätt för oss. Forskningen har, som vi sett, visat att "vägen till Auschwitz" var 

krokig, och det historiska facit vi känner var inte resultatet av en nödvändig, 

lagbunden process som började 1933. Historien hade kunnat ta en annan 

väg. 

Beteckningen Förintelsen i denna mening skänker ordning åt, och ett 

sammanhang kring, en myriad händelser som under dessa tolv år visserligen 

hängde samman först och främst på grund av förövarna och deras politik, 

men liksom i de tidigare fallen förenklas den historiska komplexiteten. För 

Imre Kertész är själva begreppet (Holocaust) alienerande, "en stilisering, en 

konstlad abstraktion för mer brutala ord som 'förintelseläger' eller 'den 

slutgiltiga lösningen av judefrågan'". 

Det borde kanske inte heller förvåna att ju mer som sägs och pratas om 
Holocaust, desto svårare har det blivit att föreställa sig verkligheten bakom 

orden, människoförintelsens vardag.80 

Kristian Gerner drar av denna och andra av Kertész observationer slutsatsen 

att begreppet Förintelsen (Holocaust) täcker "betydligt mer än förintelsen av 

de europeiska judarna." Det står "både för de överlevandes erfarenhet och 

händelsens plats i det europeiska historiemedvetandet."81 Det är ett annat sätt 

att säga att det är ett historiskt konstruktionsbegrepp men inte ett källbegrepp. 

Av dessa och andra skäl känner jag stor sympati för Christopher R. 

Brownings och Peter Longerichs fokusering på att beskriva och analysera 

den historiska processen utan att använda sig av termen överhuvudtaget. De 

visar att det ur historiografisk synvinkel inte behövs något konstruktions

begrepp som "Förintelsen". Att analysera innebörden och utvecklingen av 

"den slutliga lösningen av judefrågan" eller beskriva stegen i processen i 

termer av förföljelse, massmord och förintelsepolitik räcker för att skildra 

en lösning av judefrågan ingen frälsning av mänskligheten"). Dessa ord trycktes bl.a. på 
baksidan av den antisemitiska barnboken "Trau keinem Fuchs auf gruner Heid und 
keinem Jud bei seinem Eidl", skriven av den unga Elvira Bauer och utgiven av Stiirmer-

förlaget i Nurnberg 1936. 
80 Imre Kertész, "Vem äger Auschwitz?", DN, 13 oktober 2002. 
81 Kristian Gerner, "Ambivalence, Bivalence and Polyvalence. Historical Culture in 
the German-Polish Borderlands", i Karlsson & Zander (eds.) (2003), s. 117. 
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såväl förövarnas avsikter och medel som konsekvenserna av deras politik. 

Samtidigt är "Förintelsen" en etablerad benämning, inte minst på den var

dagsspråkliga nivån, som knappast går att ignorera. Därför väljer jag själv av 

pragmatiska skäl att följa lan Kershaws exempel, och brukar begreppet för 

att namnge den globala, systematiska och totala förintelsepolitik mot Euro

pas judar som växte fram en tid efter inledningen av Operation Barbarossa. 

Ett skäl till att vidga begreppet har förmodligen varit en önskan att in

kludera offerkategorier som annars ofta försummats i historieskrivningen 

och hågkomsten. Det fanns ju andra offer än de judiska, det fanns en större 

kontext. Allt detta måste beskrivas. Men hur skall man göra det, om det 

som jag här har hävdat inte är rimligt att samla offren under ett och samma 

paraply och kalla det "Förintelsen"? Michael Burleigh skriver: 

Nazi warfare had a dual character and purpose, which Hermann Göring ex
pressed with uncommon clarity: "This war is not the Second World War. 
This is the great racial war. In the final analysis it is about whether the Ger
man and Aryan prevail here, or whether the Jew rules the world, and that is 
what we are fighting for out there." [...] The Nazis' refashioned warfare was 
a means of achieving the racial "purification" of Europé, and involved both 
relocating entire populations and killing every Jewish man, woman and 
child that they could round up or capture. The comprehensiveness of the 
"Final Solution" differentiated it from Nazi violence towards such categories 
of people as Communists, conservative Catholic Poles or homosexuals, per-
secution of whom did not routinely extend to killing every family member. 
The Nazi onslaught against the Jews was both the central element of a 
broader biologistic framework and sui generis, in terms of how the Nazis 
perceived the Jews as an existential threat, and the implacable ferocity of the 
campaign's implementation. Mutatis mutandis, such horrors as the Nazi 
"euthanasia" programme, which led to the deaths of over a hundred thou-
sand people, drew on discourses other than antisemitism.82 

Men, framhåller Burleigh, "detta var inte en tävling, allra minst för offren". 

Därför behövs mer forskning och historieskrivning som tar hänsyn till 

många nivåer, och som inte hemfaller åt perspektiv som reducerar och sud

dar ut distinktioner eller paralleller. Såväl det specifika i varje fall som dess 

förhållande till den övriga kontexten måste ständigt lyftas fram. Det måste 

82 Burleigh (2000), s. 571. 
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alltid stå klart att det inte handlar om en tävling i lidande, utan om att 

beskriva ett historiskt skeende så rikt och så precist som möjligt. 
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Del II "Sverige åt svenskarna" 





"Fader Byråkratius" rädsla för 
antisemitism 

Attityder mot judiska flyktingar inom Socialstyrelsens 
utlänningsbyrå 

Karin Kvist Geverts 

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.1 

Stockholms-Tidningens beskrivning av den svenske ämbetsmannen som en 

"fader Byråkratius" är givetvis tillspetsad och raljerande, men trots det antagli

gen träffande. En svensk byråkrat skulle i Axel Hägerströms värdenihilistiska 

anda vara objektiv och saklig och inte befatta sig med känslor och värde

ringar.2 

Under det andra världskriget utformades flyktingpolitiken på den admi

nistrativa nivån av Utrikesdepartementet (UD) och Kungliga Socialstyrelsens 

utlänningsbyrå och tjänstemännen i bägge dessa myndigheter var fostrade och 

utbildade i denna anda och tradition av värderingsfri objektivitet. Men speglar 

verkligen utformningen av den svenska flyktingpolitiken denna objektiva anda 

1 Finn (signatur), "Dagens krönika: Fader Byråkratius och pressen", Stockholms-Tid-
ningen, 31.1.41. Klippet återfinns i Riksarkivet (RA), Kungliga socialstyrelsens utlän
ningsbyrås arkiv (Ub), Ö II, Tidningsklipp 1941-1944, volym 1. 
2 Axel Hägerström (1868-1939) var filosofiprofessor och enligt den värdenihilism han 
förespråkade skulle värdeutsagor inte uppfattas som sanna eller falska omdömen utan 
som uttryck för en känslomässig gillande eller ogillande attityd. Se Nationalencyk-
lopedin, uppslagsord "Axel Hägerström". 

73 



och var det överhuvudtaget möjligt att förhålla sig saklig och objektiv i mötet 

med enskilda flyktingar som bad för sina liv? 

I denna artikel görs en djupstudie av attityderna till de judiska flykting

arna, flyktingpolitiken och antisemitismen hos två av nyckelaktörerna på 

utlänningsbyrån, nämligen byråns förste chef, Kurt Bergström, och byråns 

förste sekreterare, och senare chef, Erik Drougge. Bergström och Drougge 

har valts av två skäl. Som byråchef respektive sekreterare på den 1938 ny

startade utlänningsbyrån hade de möjlighet att utforma flyktingpolitikens 

inriktning under de första viktiga åren. De kan även fungera som represen

tanter för de attityder som tjänstemännen inom byrån hyste gentemot de 

judiska flyktingarna. 

Ämbetsmännen och organisationen 

Utlänningsbyråns organisatoriska struktur och ämbetsmännens bakgrund 

har inte tidigare undersökts men sannolikt liknade byråns organisation från 

slutet av 1930-talet och framåt UD:s. 

UD genomgick stora organisatoriska förändringar under 1920- och 1930-

talen och dessa var av avgörande betydelse för möjligheterna för UD:s per

sonal att i ett senare skede agera när Förintelsen kom till Skandinavien. En 

av förändringarna var att personalen rekryterades från universiteten och inte 

enbart, som tidigare, från aristokratin. Detta ledde till en ökad professionali-

sering. En annan förändring var att all onödig byråkratisering togs bort så 

att handläggningen förenklades och skedde muntligen, snarare än som tidi

gare, skriftligen. Även användningen av telefonen ökade markant under 

perioden och dåvarande 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.3 

Ämbetsmännen på UD och även på Socialstyrelsens utlänningsbyrå var 

ofta akademiker. Göran Blomberg har framhållit att just akademiker vid 

denna tid hade "gamla band till tysk kultur [...] ofta med politiska ideal i 

ett fördemokratiskt statsskick".4 Blomberg tar även upp en undersökning av 

3 Paul A. Levine, From Indijference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust, 

1938-1944 (Uppsala 1998), s. 75-77. 
4 Göran Blomberg, Mota Moses i grind. Ariseringsiver och antisemitism i Sverige 1933— 
1943 (Stockholm 2003), s. 42. Även Bengt Åhsberg har framhållit att det fanns 
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landsarkivens hanteringen av arierbevisen som visar att "arbetet med arier-

bevisen under många år kom att utgöra landsarkivets vardagsrutin" men att 

det samtidigt fanns en medvetenhet om materialets känslighet. Av det fak

tum 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".5 

Att en så känslig fråga som arierbevisen troligen uppfattades som en "sak

fråga" hängde samman med de ideal som präglade svenska ämbetsmän och, 

som framhållits, var influerade av den Hägerströmska värdenihilismen och 

dess efterföljare, den skandinaviska rättsrealismen, vars uttolkare menade att 

rättsliga begrepp var fria från moraliska värden och att betrakta som "fakta".6 

Jag menar att den Hägerströmska värdenihilismen inte bara präglade jurister 

utan också skall ses som norm för svenska ämbetsmän överhuvudtaget vid 

denna tid. 

Jack Wertheimer har i boken Unwelcome Strangers visat att handlägg

ningen av invandringsärenden under 1900-talets första decennier i Tyskland 

inte i första hand reglerades i lagstiftningen utan utformades genom administ

rativa praktiker. En sådan var att inte bevilja oönskade grupper, exempelvis 

judar, naturalisering. En annan var att bara ge tidsbegränsade uppehållstill

stånd vilket gav möjlighet att utnyttja en tredje praktik, nämligen massutvis

ningar av dem som ansågs som "troublesome (lästig)". Wertheimer visar att 

begreppet gavs en så vid tolkning att nästan vad som helst kunde inrymmas.7 

"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", i Lars M Andersson, Fabian Persson, Peter Ullgren & Ulf Zander 
(red.), På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson (Lund 2002), s. 209. 
5 Hedberg citeras i Blomberg (2003), s. yyf. 
6 Värdenihilismen diskuteras i Mats Delands paper "Vi står inför ett brott utan namn" 
(2006), s. 31, som är en delstudie i hans kommande bok om krigsförbrytare inom 
ramen för Vetenskapsrådets projekt Sveriges förhållande till Nazityskland, nazismen och 
Förintelsen. 
7 Jack Wertheimer, Unwelcome Strangers. East European ]ews in Imperial Germany 
(New York & Oxford 1987), s. 52, 55, 60, 178. Det är dock viktigt att påpeka två saker. 
För det första gäller Werthcimers slutsatser invandringen i Tyskland fram till 1930-talet 
och inte flyktingpolitiken under Nazitiden. För det andra så skiljer sig Tyskland från 
andra europeiska länder genom att landet aldrig utvecklade någon nationell policy, 
utan istället lät invandringen vara en fråga som avgjordes av de enskilda delstaterna 
(Länder). Se dens. (1987), s. 177. 
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Inte heller i Sverige reglerades flyktingpolitiken särskilt utförligt i lag

stiftningen utan utformades huvudsakligen på den administrativa nivån. 

För svensk del innebar det att UD och utlänningsbyrån hade relativt stora 

möjligheter att påverka politiken genom sina tolkningar och tillämpningar 

av lagstiftningen. 

I den statliga offentliga utredningen Ett diplomatiskt misslyckande (2003), 

som behandlar UD:s agerande i fallet Raoul Wallenberg, konstaterar utre

darna att "organisationers agerande präglas i hög grad av på förhand utarbe

tade 'standardförfaranden' (Standard Operating Procedures) för hur tjänstemän 

skall handlägga ärenden". De menar att UD:s handlande kan karaktäriseras på 

detta sätt och att det i sin tur innebär att alla avvikelser från "mallen" för det 

riktiga agerandet skapar problem för handläggaren och för organisationen. 

Även om alla ärenden är unika så bygger proceduren med standardförfaran

den på att ärendet kategoriseras i enlighet med liknande ärenden. Kategorise

ringen följer sedan med ärendet och tenderar att prägla tjänstemannens bild av 

det. Dock, påpekar utredarna, innehåller just kategoriseringsfasen en möjlig

het till förändring eftersom det är då som "ärendet ligger öppet för 'nya tolk

ningar"'. Med standardförfarandet följer en organisatorisk kultur som präglar 

"medarbetarnas 'mentala kartor' och dessa organisatoriskt betingade bilder 

kan komma att påverka deras uppfattning och rapportering om ett ärende".8 

Obenägenheten att förändra en befintlig praxis gäller förmodligen även 

för utlänningsbyrån. Detta innebär att de första årens kategorisering av olika 

ärenden och utveckling av standardförfaranden bör ha varit avgörande för 

den fortsatta praxisen på byrån. Därmed borde det ha spelat en roll vilka 

aktörer som utformade denna praxis, och vilka föreställningar, mentala 

kartor, dessa hade när det gällde judarna. 

Bergström och Drougge - en biografisk skiss 

Kurt Bergström föddes 1887 som son till filosofie doktorn och biblioteka

rien Richard Bergström och hustrun Ellen Hammarstedt. Bergström av

lade studentexamen 1905 på latinlinjen, licentiatexamen 1912 och anställ-

8 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, 47, 48 (citaten). 
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des därefter som amanuens vid Kungliga kommerskollegium. Han gifte sig 

1916 men fick aldrig några barn. 1918 fick han tjänst som aktuarie vid 

Kungliga Socialstyrelsen, 1932 blev han befordrad till byråchef och när 

utlänningsbyrån startades den 1 januari 1938 fick Bergström anställning 

som dess chef. År 1940 fick Bergström tjänstledigt för att arbeta som över

inspektör för utlänningsförläggningar. Han hade också olika typer av 

styrelse- och utredningsuppdrag. Bergström dog i september 1945.9 I en 

dödsruna beskrivs han som "en kunnig man" med: 

[...] många sidor och kunde i somligt förete nästan pretiösa drag, som mera 
hörde till en äldre typ av ämbetsman. Men hans starka humor och mänsk
lighet kunde också stryka ett streck över formskäreri och byråkratism!10 

I en annan runa sägs det att hans kunskap inom socialpolitiken i kombination 

med hans arbete som byråchef på Socialstyrelsen "gjorde honom särskilt 

skickad att handha de ömtåliga problemen om uppehålls- och arbetstillstånd 

för utlänningar."11 

Erik Drougge föddes 1896 som son till Edla Drougge och sjökapten 

Gustaf Adrian Drougge. Drougge hade alltså ingen akademisk bakgrund 

men avlade studentexamen i Uppsala 1918 och licentiatexamen 1928. Året 

därpå blev han först amanuens och därefter sekreterare vid Socialstyrelsen. 

När utlänningsbyrån började sitt arbete utsågs Drougge till dess sekreterare 

och från den 16 maj 1941 (då Bergström förordnades som överinspektör) till 

sin död den 24 september 1942 var han dess byråchef. Drougge kan alltså 

sägas ha gjort en betydande klassresa.12 

Drougge var en av initiativtagarna till Svenska Fjällklubben 1927 och 

skrev flitigt i årsboken. Genom klubben umgicks han med "nomadskole

inspektören" fil. dr. Erik Bergström och skrev efter hans död en artikel i 

årsboken, där Bergström beskrevs som medverkande "vid ett flertal utred

ningar rörande lappfrågor" och som outtröttlig "i sitt arbete på att för-

9 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och 
säkerhetstjänst, I. Betänkande angående flyktingars behandling, SOU 1946:36 (Stock
holm 1946), s. 19^.; "Norra Latin. Högre Allmänna läroverket för gossar å norrmalm 
1900-1955", i Bengt G. Söderberg (red.), Sveriges studenter, del VIII (Stockholm 1955), 
s. 219. Tack till Carl Henrik Carlsson för denna information. 
10 Johan Richert, "Kurt Bergström in memoriam", Svenska Dagbladet (SvD), 9.9.1945. 
II "Kurt Bergström död", SvD, 3.9.1945. 
12 Dödsruna över Erik Drougge, SvD, 25.9.1942. 
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bättra lapparnas ställning".13 I kretsen kring fjällklubben umgicks 

Drougge även med flera "lappfogdar". Med tanke på sällskapet och tids

andan är det möjligt att rasbiologiska aspekter på samefrågan diskuterades 

på dessa möten. 

Både Drougge och Bergström hade erfarenhet av att arbeta med utlän

ningsfrågor inom Socialstyrelsen före utlänningsbyråns bildande. Bergström 

beslutade exempelvis om chaluz-kvoten 1933 och Drougge arbetade med 

utlänningsfrågor på Socialstyrelsens passavdelning under åren 1933-1937.14 

Svante Hansson har vidare visat att Bergström hade förbindelse med Joseph 

Zacharias på Mosaiska församlingen i Stockholm och att Bergström hade 

lärt känna Hugo Valentin i samband med studierna i Uppsala.15 Att bägge 

arbetat med utlänningsfrågor tidigare skulle kunna tala för att det fanns en 

kontinuitet i deras attityder och agerande, men det kommer inte att under

sökas närmare här. Istället kommer jag att ta fasta på att utlänningsbyrån var 

en helt ny organisation och att dess första ledning hade möjligheter att 

forma organisationen och dess praxis från starten. De två nyckelpersonerna i 

inledningsskedet var Bergström och Drougge. 

Byråledningens attityder mot judiska flyktingar 

I denna del studeras såväl de texter som Bergström och Drougge signerat 

under sin tid på utlänningsbyrån som texter de skrivit i andra sammanhang 

för att försöka utläsa vilka attityder de hade gentemot judar. Jag undersöker 

alltså tjänstemännens attityder. Med attityd avses tankar och föreställningar 

13 Erik Drougge, "Erik Bergström. 12/6 1888-26/1 1933", Till fälls (Stockholm 1933), 
s. 32f. 
14 Chaluz-kvoten framförhandlades mellan Socialstyrelsen och regementsveterinären 
Emil Gliick men hanterades av Mosaiska församlingen i Stockholm. Kvoten innebar 
att ett begränsat antal pionjärungdomar (chaluzim) fick utbildning som lantbruks-
elever i Sverige i avvaktan på vidareemigration till Palestina eller annat land, se 
Malin Thor, Hechaluz — en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 
1933-1943 (Växjö 2005), s. 144; RA, Ub, O I, Tjänstemäns handlingar, volym 1, 
Avskrift av brev till Kungl. Socialstyrelsen från Erik Drougge, 28 oktober 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. 
15 Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamheten i Mosaiska försam
lingen i Stockholm 1933—1950 (Stockholm 2004), s. 205. 
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- i detta fall om judar - som kommer till uttryck i text. Det handlar dels om 

det som explicit uttalas, dels om det som uttrycks mera indirekt, i antyd

ningar och mellan raderna. 

Tre olika teman närstuderas: synen på de judiska flyktingarna, beskrivningen 

av den svenska flyktingpolitiken och förhållandet till antisemitismen.16 

Synen på de judiska flyktingarna 

I maj 1938 svarade Erik Drougge på ett brev från flyktingkommittén In

samlingen för landsflyktiga intellektuella. Kommittén ville medverka i en 

internationell aktion till förmån för tyska politiska flyktingar och förhörde 

sig om antalet flyktingar respektive hur Socialstyrelsen definierade vem 

som var flykting. Drougge svarade att "någon strikt gräns mellan flyk

tingar och icke-flyktingar ej kan dragas". Därefter jämförde han en snäv 

definition avseende tidigare politisk verksamhet med en bredare definition 

som inkluderade "personer, som lämnat hemlandet med anledning 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.17 

Den 7 november, två dagar innan Novemberpogromen18, skickades en 

skrivelse till socialdepartementet som Bergström signerat. Skrivelsen var ett 

svar på en remiss från Centralkommittén för flyktingshjälp, innehållande en 

önskan om lättnader i den restriktiva flyktingpolitiken. I texten skrev 

16 Huvudfrågan är givetvis attityderna mot de judiska flyktingarna men i viss mån är 
det också intressant att se hur den svenska flyktingpolitiken beskrivs i mera allmänna 
termer för att kunna kontextualisera attityderna. Jag har inte ställt som krav att 
samtliga tre teman ska finnas representerade i en text för att den ska ingå i urvalet. 
17 RA, Ub, E IV, Skrivelser angående uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt 
viseringsärenden, volym 1, Erik Drougge till Insamlingen för landsflyktiga intellek
tuella, Exp. nr: 3144, 14 maj 1938. 
18 Novemberpogromen var en riksomfattande pogrom som ägde rum i Tyskland och 
Österrike under natten mellan den 9 och 10 november 1938 då hundratals synagogor 
sattes i brand, judiska affärer plundrades och fler än 30 000 judiska män arresterades 
och fördes till koncentrationsläger. I efterhand har natten benämnts "Kristallnatten" 
på grund av det krossade glaset, men eftersom uttrycket är en eufemism har jag 
föredragit att använda det begrepp som samtiden använde, nämligen November
pogromen. 
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Bergström att de "s.k. Niirnberglagarna [ha] förmått icke-arier i stort antal 

att lämna Tyskland" och att det var den utvandringen som "satt sin prägel 

på den aktuella flyktingfrågan".19 Bergström använde här uttrycket "icke-

arier" utan att distansera sig från ordvalet med citattecken. 

Även Bergström skilde mellan judiska och politiska flyktingar: 

När i remissakterna framhålles önskemålet att utlänningslagens särbestäm

melser 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 vil
ken Tysklands s.k. icke-arier skulle söka sig ut.20 

Här använde Bergström å ena sidan uttrycket "judisk härstamning" och å 

andra sidan distanserade han sig från den nazistiska terminologin genom att 

skriva "s.k. icke-arier". Stycket avslutas med påpekandet att eftersom andra 

länder stängt dörren för denna grupp så måste Sverige agera likadant och 

slutsatsen blev att "bibehållandet av nuvarande praxis" med en "sovring" var 

nödvändig. Bergström var heller inte 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 skulle beaktas för personer som bott kvar i Tyskland lång tid efter det 

nazistiska maktövertagandet 1933.21 

Avslutningsvis ifrågasatte Bergström om svenska medborgare "handla 

fullt lojalt mot det egna landet" när de bjöd in "ickearier från Tyskland" 

som gäster eftersom "icke-arier mestadels ej torde kunna fritt återvända till 

hemlandet efter [att] mera avsevärd tid ha vistats utomlands" och att det 

därmed blev en fråga om bosättning i Sverige.22 Skrivelsen är på många sätt 

intressant inte minst som den visar på en begreppsförvirring och en ambi

valens när det gäller hur judiska flyktingar skall benämnas. 

19 RA, Ub, B I, Skrivelser till Kungl. Maj:t, volym 1, Socialstyrelsen till Herr Stats
rådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet, Exp. nr: VT398, 7 november 1938, 
s. 1. 
20 Ibid. s. 9. 
21 Ibid. s. xo. 
22 Ibid. s. iof. 
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Den 8 december 1938 skickade Socialstyrelsen sitt förslag om anordnande 

av en utlänningsräkning till riksdagen. Skrivelsen signerades av Bergström 

och i den stod det att det var nödvändigt att utföra en utlänningsräkning 

"av kända skäl, som ej torde behöva utvecklas" och med det avsågs förmod

ligen händelserna efter Novemberpogromen. I skrivelsen föreslogs formulä

ret efterfråga bland annat "huruvida han är av judisk börd (båda eller en av 

föräldrarna jude) eller icke", men det faktum att utlänningsbyrån därmed 

gjorde en rasmässig definition av vem som skulle kategoriseras som jude 

kommenterades inte.23 

Att tjänstemännen förstod att det var en känslig fråga framgår om man 

jämför utkastet, som Drougge undertecknat, med den kommuniké som 

Bergström undertecknade och som skickades till Tidningarnas Telegram

byrå (TT) och till Sveriges radio den 10 januari 1939. I den slutliga versio

nen av kommunikén skrev byrån att "judisk härkomst kommit att spela en 

betydande roll i den internationella främlingspolitiken" men att frågan 

inte skulle förstås som "att regeringen och socialstyrelsen skulle överge de 

grundsatser, som hittills följts i fråga om utlänningspolitiken".24 I 

Drougges utkast, som visats för justitieministern och som antagligen är 

den som strukit i texten, stod det istället: 

Emellertid kan meddelas, att frågans upptagande i detta sammanhang icke 
innebär, att regeringen skulle förbereda några speciella författningsskrifter i 
fråga om inresande eller härvarande utländska eller svenska judar, och ej 
heller, att Socialstyrelsen vid tillämpningen av gällande utlänningsförfatt
ningar skulle få att tillämpa praktiska grundsatser, avvikande från de hittills 
följda.25 

Det är minst sagt anmärkningsvärt att Drougge här inte bara skriver om 

särskilda föreskrifter för utländska judar utan också räknar in svenska judar. 

Förvisso är innebörden i meningen att några sådana lagändringar inte skall 

23 RA, Ub, B I, Skrivelser till Kungl. Maj:t, volym 1, Socialstyrelsen till Konungen 
med förslag om anordnande av en utlänningsräkning, VI:429, 8 december 1938, s. 2, 

3-
24 RA, Ub, B II, Promemorior 1938-1944, volym 1, Kommuniké till TT och Radio 
10 januari 1939, s. 2. 
25 RA, Ub, B II, Promemorior 1938-1944, volym 1, Visat för justitieministern d 10/1 
38 (Feldaterat. Skall vara 1939), ED, s. 2. 
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genomföras, men det faktum att detta måste framhållas tyder på att saken 

åtminstone diskuterats på utlänningsbyrån. 

Den 28 februari 1939 höll Erik Drougge ett föredrag för Allmänna val-

mansförbundets (högerns) Stockholmsavdelning om invandringspolitiken. 

Enligt Drougge rörde flyktingfrågan två delar, dels "de i mera egentlig mening 

politiska flyktingarna", dels "de judiska flyktingarna". De politiska flyktingarna 

var enligt Drougge inte så många medan de judiska flyktingarna var ungefär 

3 000: "Denna totalsiffra [...] är ganska liten i förhållande till det antal flyk

tingar en hel del andra, med oss i befolkningshänseende jämförbara stater 

härbärgera och torde alltså vittna om en försiktig politik gentemot judiska 

flyktingar".26 

I septembernumret av tidskriften Mellanfolkligt samarbete skrev Erik 

Drougge en artikel om flyktingfrågan som baserades på ett föredrag som 

han hållit på kursen "Sociala problem i internationell belysning" 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 poli

tiska flyktingarna' och "rasflyktingarna".27 

Även i Social Årsbok för 1939 tydliggörs Drougges syn på de judiska flyk

tingarna. Han skiljde 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 

"medmänniskor, som befunno sig i uppenbar fara" och som därför borde 

ges asyl enligt lagstiftningen, medan "försiktighet [borde] iakttagas" gällande 

den andra gruppen eftersom judarna "ännu sällan [var] hotade till liv och 

26 RA, Utrikesdepartementets arkiv (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, s. 30 (Understrykning i original), 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. 
27 Erik Drougge, "Flyktingfrågan I", Mellanfolkliff samarbete, 1939:9, s. 204, 205, zoji 
(Kursiv i original.). 
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lem".28 På ett tydligare sätt än tidigare framgår det här av ordvalet, "flyk

tingar" respektive "utvandrare", var Drougges sympatier låg. 

Både Bergström och Drougge skiljer alltså mellan judiska och politiska 

flyktingar och de använder samma argument som de som anfördes i förarbe

tena till 1937 års utlänningslag - att den som flyr "allenast av vantrevnad", av 

rasskäl och inte är förföljd av "politiska" skäl, inte skall räknas som politisk 

flykting. Drougge går dock längre i sin beskrivning av de judiska flyktingarna 

som ett problem, samtidigt som det inte går att bortse från det faktum att 

Bergström, i sin position som byråchef, ansvarade för besluten att föra en 

restriktiv politik gentemot denna grupp. 

Beskrivningen av flyktingpolitiken 

I april 1938 skickade Kurt Bergström ett svar till Mosaiska församlingen i 

Stockholm på en förfrågan om dels huruvida chaluz-kvoten kunde tillfälligt 

höjas från 100 till 120 platser, dels om tiden för uppehållet i Sverige kunde 

förlängas från 18 till 24 månader.29 Antagligen önskade församlingen höja 

kvoten på grund av Anschluss. Bergström gick med på båda kraven. 

Den 15 juni 1938 yttrade sig Socialstyrelsen över en framställning från 

Småföretagarnas riksförbund angående invandring av utländska affärsmän. I 

texten, som undertecknats av Bergström, nämns inte judiska flyktingar 

uttryckligen men med tanke på att den är skriven några månader efter 

Anschluss och med tanke på att Socialstyrelsen diskuterar "politiska immi

granter" som kommit till Sverige efter 1932 på grund av de politiska förhål

landena i sitt hemland, kan vi anta att det är denna grupp som avses. I skri

velsen beskrevs den svenska flyktingpolitikens syfte som dels att "förhindra 

utlänningars bosättning i riket", dels att skydda det svenska näringslivet. 

Bergström skrev vidare: "I betraktande av de förpliktelser, ett demokratiskt 

land som Sverige måste ha i avseende å politiska immigranter, lärer denna 

28 Erik Drougge, "Sverige och den tyska flyktingfrågan", Social Årsbok 1939 (Stockholm 
1939), s 182,185. 
29 RA, Ub, E IV, Skrivelser angående uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt viserings-
ärenden, volym 1, Kurt Bergström till Mosaiska Församlingens i Stockholm Hjälpkom-
mitté, Exp. nr: VL189, 20 april 1938. 
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siffra [högst 2 000] vittna om, att man iakttagit all den försiktighet, som är 

förenlig med humanitetens bud".30 

Den 27 oktober 1938 skickade utlänningsbyrån ut ett hemligt cirkulär till 

samtliga passkontroller med instruktioner rörande flyktingar med J-stämpel 

i passet.31 I cirkuläret, som undertecknades av Bergström, stod följande: 

I betraktande av rådande förhållanden måste skälig anledning för närvarande 

anses föreligga till det antagande, att innehavare av såsom österrikiska beteck
nade pass ävensom innehavare av sådana tyska hemlandspass, vilka enligt i 
Tyskland utfärdade bestämmelser ("Verordnung iiber 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.32 

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 beskickningen. 

I det tidigare nämnda svaret till socialdepartementet, från november 1938, 

påpekade Bergström apropå flyktingpolitiken, att "vårt land bör, så långt utan 

fara eller stor olägenhet ske kan, medverka till lindrande av landsflyktigas lott" 

men framhöll samtidigt att politiken måste vara en avvägning mellan huma

nitära hänsyn och skydd av "våra vitala intressen". Eftersom andra länder 

infört en "sträng sovring" och "praktiskt taget stängt dörren" hade styrelsen 

"ej ansett sig kunna underlåta föra en restriktiv politik mot utlänningar, vilka 

av skäl, som ej kunna anses tvingande, lämnat sitt hemland". Med detta avsågs 

de judiska flyktingarna. Efter en genomgång av statistik över antalet flyktingar 

30 RA, Ub, B I, Skrivelser till Kungl. Maj:t, volym 1, Socialstyrelsen till Herr Statsrådet 

och Chefen för Kungl. Socialdepartementet, Dnr A:852,15 juni 1938, s. 2. 
31 Turerna kring J-stämpeln och Sveriges och Schweiz inblandning diskuteras i 
Lindberg (1973), s. 127-158. För en motsatt uppfattning om Sveriges roll, se Rolf 
Karlbom, Sverige trotsar nazismen (Göteborg 2000), s. 158-160. 
32 RA, Ub, E V, Skrivelser angående passkontrollerna, volym 3, Hemlig, K. 
Socialstyrelsen till samtliga passkontroller, 27 oktober 1938. 
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drog han slutsatsen att "vårt land ingalunda underlåtit att bistå flyktingar" och 

att "det ej sällan hörda talet om en flyktinginvasion i Sverige saknar grund".33 

I slutet av november skickade Drougge ett svar på en fråga från T. 

Bergendahl, konsul på svenska konsulatet i Wien, om rutiner vad gällde 

tjänsteanteckningar. Drougge skrev att efter Novemberpogromen "har ut

länningsbyrån varit utsatt för en formlig belägring" och det har lett till att 

rutinerna brustit på grund av den stora arbetsbördan. "Man förväntar sig 

emellertid att den värsta stormen skall bedarra sedan en serie avslagsbeslut 

hunnit bli mera allmänt kända".34 Drougges beskrivning av byråns praxis är 

mycket intressant med tanke på att tidigare forskning hävdat att fler släpptes 

in efter Novemberpogromen.35 

Den 17 februari 1939 hölls det beryktade "Bollhusmötet" där Uppsala

studenter protesterade mot flyktinginvandringen.36 Inledningstalare var Kurt 
Bergström och enligt det referat av hans tal, som finns i kårens arkiv, beskrev 

han den svenska flyktingpolitiken som att Sverige "genom särskilda anord

ningar försökt välja de tillströmmande". Han diskuterade också politikens 

dilemma - balansen mellan skyddet av den svenska arbetsmarknaden och 

flyktingens 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 

33 RA, Ub, B I, Skrivelser till Kungl. Maj:t, volym 1, Socialstyrelsen till Herr Stats
rådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet, Exp. nr: VE398, 7 november 1938, 
S. 2f, 3, 7. 
34 RA, Ub, E IV, Skrivelser angående uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt 
viseringsärenden, volym 1, Erik Drougge till Herr Konsul T. Bergendahl, Wien, 
Exp. nr: 7293, 26 november 1938. 
35 Tidigare forskning har hävdat att restriktionerna lättade men att det inte innebar 
någon omsvängning av flyktingpolitiken, se Lindberg (1973), s. 171, 175; Ingrid 
Lomfors, Förlorad barndom — återvunnet liv. De judiska flyktingbarnen från Nazi-

tyskland (Göteborg 1996), s. 62; Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och 
Förintelsen. Debatt och dokument om Europas judar 1933—1945 (Stockholm 1997), s. 
137, 159F. I min forskning har jag dock funnit att det är riktigt att antalet judar, i 
faktiska tal, ökade efter Novemberpogromen men att andelen som fick bifall i själva 
verket minskade. 
36 Protestmötet hölls i studenternas tennishall, därav namnet "Bollhusmötet". För en 
beskrivning av mötet se Svanberg & Tydén (1997), s. i82f; Ola Larsmo, Djävulssonaten. 
Ur det svenska hatets historia (Stockholm 2007). 
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können wir wissen". Han ville i sitt tal, helt i Hägerströms anda, enbart dis

kutera "sakupplysningar" och inte "vad vi bör göra".37 

Även det ovan nämnda föredraget av Drougge, i februari 1939, inleddes 

med ett påpekande att han inte skulle kunna beröra alla aspekter av in

vandringspolitiken och att han, även det i linje med den Hägerströmska 

objektiviteten, skulle försöka "att undvika alla värdeomdömen". I den 

mån han ändå skulle vara subjektiv var det, framhöll han, hans personliga 

mening som kom fram vilken alltså inte kunde "betraktas som uttryck för 

uppfattningen" inom Socialstyrelsen.38 

I föredraget liknades den svenska gränsen vid en "dörr", "en slags 

spärr, ett såll" som skulle begränsa invandringen för att skydda den 

svenska arbetsmarknaden från "massinvandring . Drougge gick därefter 

vidare till att prata om "den tyska flyktingfrågan" (vilket verkar vara syno

nymt med "den judiska flyktingsfrågan") och förklarade att den uppstod 

eftersom USA begränsade invandringen i och med införandet av ett kvot

system, vilket ledde till ett "överflöd på folk i vår världsdel".39 

Drougge karakteriserade, liksom Bergström, den svenska flyktingpoliti

ken som "försiktig" och påpekade att det absolut inte var tal om någon 

"flyktinginvasion". Han berörde också idén om en "aktiv svensk invand

ringspolitik" 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 flyktingproblemet inom kontinentens gränser.40 

I en promemoria till socialdepartementet daterad den 17 april 1939 skrev 

Bergström att Socialstyrelsen inte skärpt sina krav på flyktingar som söker 

uppehållstillstånd men att det faktum att den amerikanska kvoten "synbar-

37 Uppsala universitetsbibliotek (UUB), handskriftsavdelningen, Studentkårens 
arkiv, U 1780 z, "Sammankomsten den 17 februari 1939", referat av byråchefen 
Kurt Bergströms tal, s. 1, 2 (Understrykning i original.), 3. Tyvärr har Bergströms 
fullständiga manus inte återfunnits. 
38 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. 
39 Ibid. s. 4, 6 (Understrykning i original.), 7f. 
40 Ibid. s. 18, 21, 24f. (Understrykning i original.), 26, 29, 34. 
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ligen redan är fylld för åratal framåt" gjorde att möjligheterna till vidare -

utvandring försvårats. Därför "har - trots socialstyrelsens oförändrade 

grundsatser för beviljande av uppehållstillstånd - måhända utåt tett sig 

såsom hade styrelsen skärpt villkoren för beviljandet av uppehållstillstånd 

för transmigranter".41 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".42 

Den 10-12 maj 1939 hölls en nordisk expertkonferens i utlänningsfrågor i 

Stockholm. Sverige representerades av ett antal personer från UD och från 

utlänningsbyrån deltog Kurt Bergström, Erik Drougge och sekreteraren 

Martin Perslow. Konferensen handlade till stor del om de judiska flykting

arna och i referatet hävdade Bergström att "förhållandevis stor liberalitet" 

visats i den svenska flyktingpolitiken efter Novemberpogromen medan 

politiken under tiden före det inte följt någon praxis utan avgjorts från fall 

till fall.43 

I artikeln i Mellan folkligt samarbete 1939 skrev Drougge om september

kungörelsen att "meningen med kungörelsen var ingalunda att sätta spärr" 

mot de judiska flyktingarna men 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 uttrycks 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.44 

I artikeln gjorde Drougge också ett försök att uppskatta hur många 

flyktingar Sverige skulle "ha fått på sin lott" i jämförelse med de demo

kratiska staternas andel av flyktingar i proportion till folkmängden, och 

41 RA, Ub, B II, Promemorior 1938-1944, volym 1, V.P.M. till Herr Statsrådet och 
Chefen för Kungl. Socialdepartementet, 17 april 1939, Kurt Bergström. 
42 RA, Ub, E II b, Skrivelser till och från ämbetsverk och myndigheter, volym 1, 

Kurt Bergström till Centralpasskontoret, Oslo, Exp. nr: VI:6934, 21 september 1939. 
43 RA, Ub, E II a, Skrivelser från beskickningar och konsulat, volym 2, Referat av 
förhandlingarna i Stockholm följande dagar år 1939 mellan representanter från 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, s. 3. 
44 Drougge 1939:9, s. 209, 210, 212. Med septemberkungörelsen avses den kungörelse 
som möjliggjorde för svenska passkontroller att direktawisa judar vid gränsen. 
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uppskattade att "siffran torde komma att röra sig omkring 3,000".45 Det 

är inte helt lätt att begripa hur han kommer fram till siffran men som av 

en händelse råkade utlänningsräkningen visa att Sverige tagit emot 3 420 

judiska flyktingar, och i förhållande till de 3 000 som föll på Sveriges 

"lott" måste landets insats alltså betraktas som mer än godkänd.46 Med 

tanke på Drougges slutsats i föredraget för AVF i Stockholm, där denna 

siffra, 3 000 flyktingar, karakteriserades som låg vilket i sin tur påstods 

visa att Sverige fört en "försiktig" politik, är det anmärkningsvärt att 

samma siffra här används för att framhäva hur generös den svenska politi

ken varit. Drougge förefaller således anpassa budskapet efter mottagaren. 

I artikeln i Social Årsbok 1939 skrev Drougge att trycket på Sverige till en 

början inte var så stort och att det dels berodde på att andra länder lockade 

mer, dels på att den svenska flyktingpolitiken var "restriktiv mot dessa ut

vandrare, 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".47 Drougge avslutade 

artikeln med att påstå att byrån ansåg sig ha stöd för den förda flyktingpoli

tiken av riksdagen och den svenska allmänheten. 

Både Bergström och Drougge beskriver flyktingpolitiken i likartade 

termer. De talar om att politikens syfte är att förhindra bosättning och att 

skydda den svenska arbetsmarknaden, men också om att Sverige som 

demokratiskt land hade en skyldighet att hjälpa "de landsflyktiga" huma

nitärt genom att ge dem asyl. Bägge utgår ifrån att Sverige inte är ett in

vandringsland och därför inte kan ta emot obegränsade mängder flyk

tingar för bosättning, och att utlänningsbyråns praxis därför är att sovra -

ett slags urvalets politik. Därför behandlar byrån också ärendena från fall 

till fall. Bägge beskriver också den svenska flyktingpolitiken som försiktig 

och beroende av andra länders agerande i flyktingfrågan, men beroende på 

vem Drougge talar eller skriver för kan samma politik ömsom karakterise

ras som restriktiv, ömsom som generös. 

45 Ibid. s. 211. 
46 "Preliminära resultat av utlänningsräkningen", Sociala meddelanden, 1939:4, s. 279. 
47 Drougge (1939), s. 184, 188. 
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Förhållandet till antisemitismen 

Förhållandet till antisemitismen ägnas inte någon större uppmärksamhet men 

skymtar här och där i flera skrivelser. I det ovan nämnda svaret till social

departementet från slutet av 1938 skrev Bergström att vid sidan av humanitära 

och arbetsmarknadssynpunkter måste styrelsen också bedöma frågan "ur 

synpunkten av de faromoment - närmast av psykologisk art - för inre förhål

landen i övrigt, som kunna uppstå genom en mer omfattande dylik invand

ring".48 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.49 

Även i Drougges föredrag för högern i februari 1939 skymtar förhållandet 

till antisemitismen då han försökte förklara varför nazisterna hade ett "jude

problem": 

Betraktar man saken lugnt, måste man finna det i denna situation ganska na
turligt att en antisemitisk rörelse fick näring i länder med stor judisk befolk
ning. 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 rik
tigt 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 syn
punkt stod det redan 1932 klart för den uppmärksamme iakttagaren, att en ex
plosion 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 antisemitis
men ännu kunnat hållas tillbaka.50 

Drougge försöker alltså rationellt förklara varför nazisterna agerade som de 

gjorde i Tyskland och uttrycker förståelse för att antisemitismen uppstår där 

det finns många judar, en i sig antisemitisk föreställning. Det är oundvikligt 

att inte koppla Drougges beskrivning av de tyska judiska medborgarna som 

48 RA, Ub, B I, Skrivelser till Kungl. Maj:t, volym 1, Socialstyrelsen till Herr Stats
rådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet, Exp. nr: VL398, 7 november 1938, 
s. 2. 
49 Lindberg (1973), s. 291. 
50 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. 8f. 
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"främmande element" till utkastet till TT-kommunikén angående utlännings

räkningen där han nämner svenska judar i samband med lagstiftning mot 

utländska judar. Såg Drougge även de svenska judarna som "främmande 

element"? 

Också i det ovan nämnda referatet från den nordiska expertkonferensen i 

maj 1939 framkommer synen på antisemitismen. Där diskuterades flykting

problemet i Polen och sekreteraren Nyländer på UD sade att polackerna 

"hade sitt eget stora befolkningsproblem - 3,5 miljoner judar inom landet 

samt dessutom strömmen av polska judiska flyktingar från Tyskland".51 

Även om det varken är Bergström eller Drougge som uttalar dessa ord så 

protesterade de de facto inte mot analysen och min tolkning är att de sanno

likt delade UD:s uppfattning i den här frågan. 

I artikeln i Mellanfolkligt samarbete 1939 finns ytterligare ett försök av 

Drougge att förklara varför Tyskland skärpte judeförföljelsen: 

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.52 

Därefter skrev Drougge att det var "uppenbart att Sverige, lika litet som 

andra länder" kunde ta emot ett stort antal flyktingar och "beträffande 

judiska flyktingar 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.53 

I artikeln i Social Årsbok 1939 beskrevs den tyska raspolitiken av Drougge 

som att "åtgärderna mot judarna i Tyskland utvecklades mera stegvis". Anti-

51 RA, Ub, E II a, Skrivelser från beskickningar och konsulat, volym 2, Referat av 
förhandlingarna i Stockholm följande dagar år 1939 mellan representanter från Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige, s. 5. 
52 Drougge 1939:9, s. 208. 
53 Ibid. s. 209. 
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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 för

krigstiden ganska utbredd antisemitism" och att det var först i och med 

Nurnberglagarnas tillkomst som "judeutvandringen [ändrade] karaktär".54 

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", och min tolkning är att han i och med denna uppdelning 

skiljer mellan en religiös antisemitism (äldre) och en rasantisemitism (yngre). 

När det gäller förhållandet till antisemitismen, så omfattar både Drougge 

och Bergström föreställningen att antisemitismen kan blossa upp i Sverige 

om landet tar emot för många judar, vilket exempelvis syns i referatet från 

nordiska expertkonferensen i utlänningsfrågor där Polen sägs ha ett "jude

problem" eftersom det finns 3,5 miljoner judar inom landets gränser. Båda 

säger explicit att de bara vill behandla "sakupplysningar" och "undvika 

värdeomdömen" och detta tolkar jag som att Bergström och Drougge för

sökte att i Hägerströms anda leva upp till den objektive och saklige tjänste

mannens ideal. De värderande språkbruk de använder i flera skrivelser när 

det gäller judiska flyktingar, exempelvis genom att inte kalla dem "flyk

tingar" utan tala om "icke-arier", "emigranter" eller "judiska utvandrare" 

tycks de uppfatta som just "sakupplysningar", inte värdeomdömen.55 

Drougge går dock betydligt längre än Bergström i sina försök att förstå 

nazisternas raspolitik när han skriver att det är "naturligt" att antisemitis

men blossar upp i Tyskland där de tyska judarna visserligen är landets med

borgare men ändå betraktas som "främmande element". Han påstår också 

att judarna är "illojala" och att de flesta hör till det "improduktiva handels

yrket", vilket är de två tydligast förekommande exemplen på antisemitiska 

stereotyper om judar. 

Att Drougge beskrev de tyska judarna som annorlunda trots att de var 

tyska medborgare säger också något om varför "svenska judar" överhuvud

taget nämns i utkastet till TT-kommunikén om utlänningsräkningen. Nu 

ströks visserligen passusen om de svenska judarna, men jag menar att 

54 Drougge (1939), s. 183, i84f. 
55 Termen "emigrant" användes förvisso av de politiska flyktingarna själva men här 
används termen inte om denna grupp, utan om judar, och som ett sätt att kontras
tera "flyktingar" mot "utvandrare". 
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Drougges utkast visar att han var beredd att gå längre och att han inte be

traktade svenska judar som någon självklar del av det svenska folket utan 

som "främmande element". 

Drougge, Bergström och det antisemitiska 
bakgrundsbruset 

För att ge litet perspektiv på analysen ovan vill jag avslutningsvis relatera till 

Sandlerkommissionens utredning. Kommissionen tillsattes sedan det upp

dagats att byråinspektören på utlänningsbyråns kontrollavdelning, Robert 

Paulson, hade lämnat ut handlingar om flyktingar till tyskarna. I kommis

sionens rapport påpekades att en av frågorna som skulle utredas var huru

vida 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 utta

lande skulle vara: "'Några sympatier för judarna tror jag inte han hade, och 

antipatier inte mer än andra' eller ' [...] inte mer än de flesta'".56 Efter att 

detta klargjorts släppte utredningen saken och den återkom aldrig till frågan 

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 judar. I den här undersökningen har jag studerat två 

av dem som av samtiden inte sågs som extremer utan tvärtom som mycket 

normala för att se var gränserna gick för vad som var möjligt att tycka och 

tänka om judar på utlänningsbyrån under dessa år. De teman jag studerat 

gällde beskrivningen av de judiska flyktingarna, beskrivningen av den 

56 SOU 1946:36, s. 402, 438. 
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svenska flyktingpolitiken, dels i förhållande till judarna, dels i allmänhet, 

och avslutningsvis hur tjänstemännen förhöll sig till antisemitismen. 

Hur skall 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 bakgrunds

bruset innebar att utlänningsbyrån som organisation kunde avvisa antisemi

tismen i Tyskland samtidigt som tjänstemännen själva omfattade föreställ

ningar om judar som annorlunda och därmed inte möjliga att assimilera i det 

svenska samhället. Till bilden hör naturligtvis också det faktum att Sverige 

inte sågs som ett invandringsland och att "urvalets politik" krävde en sovring 

bland de asylsökande. 

Peter Pulzer skriver i boken Jews and the German State följande om hur 

brott och kontinuitet i den tyska antisemitismen skall tolkas apropå den lag, 

ifrån 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. It suggested all too convincingly that there 
had always been a widespread right-wing anti-Semitic consensus, that the 
emancipation of 1869 had never been whole-heartedly embraced by the 
German nation, that large sectors of German society would adapt painlessly 
to a "post-liberal apartheid". 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.57 

Pulzer diskuterar förvisso den tyska statens förhållande till den judiska mino

riteten fram till 1933, men hans slutsats är också giltig för Sverige. I 1937 års 

utlänningslag fanns inte idéerna från 1927 års lag om "bevarandet av den 

svenska rasen" kvar, men detta tänkande levde kvar på administrativ nivå. 

Troligen är det så vi skall förstå tjänstemännens attityder och förhållande till 

antisemitismen. "Fader Byråkratius" rädsla för antisemitismen var nämligen 

dubbel. Å ena sidan fanns en rädsla för att en alltför stor invandring av judiska 

57 Peter Pulzer, Jews and the German State. The Political History of a Minority, 1848— 
1933 (Oxford & Cambridge 1992), s. 347. 

93 



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 visat att den 

svenska flyktingpolitiken påverkades av antisemitiska föreställningar, som 

dock uppenbarligen inte uppfattades som sådana utan som "sakupplysningar", 

enligt den Hägerströmska definitionen. Samtidigt som tjänstemännen ut

tryckte moderata antisemitiska föreställningar tog de paradoxalt nog avstånd 

från antisemitismen och värjde sig mot epitetet antisemit. 

I denna artikel har jag inte undersökt standardförfarandena och kategori

seringen av ärenden över tid. Istället har jag studerat de attityder och men

tala kartor som fanns i själva kategoriseringsfasen, då utlänningsbyrån var ny 

och ärendena ännu låg öppna för "nya tolkningar". I detta tidiga skede av 

byråns historia ser vi att beskrivningen av flyktingpolitiken och synen på de 

judiska flyktingarna var relativt likartad hos de två tjänstemän som under

sökts. Den stora skillnaden framträder i synen på antisemitismen. Här gick 

Drougge betydligt längre i sin förståelse av den tyska raspolitiken och jude

fientligheten. Intressantast är dock hans karakterisering av de tysk-judiska 

medborgarna som "främmande element" eftersom den förmodligen också 

säger något om hur han betraktade de svenska judarna. 

Kanske ligger en del av förklaringen i deras bakgrund. I Bergströms 

dödsruna antyds hans humanism och tidigare forskning har visat att han 

hade förbindelser med Mosaiska församlingen och var vän med Hugo 

Valentin. Om Drougges humanism vet vi inget. Däremot vet vi att han var 

en klassresenär och att han på sin fritid ingick i sammanhang där "rasfrågor" 

möjligen diskuterades. Det är svårt att veta något om eventuella samband 

mellan en persons bakgrund och dennes attityder. Vad vi däremot vet är att 

den svenska flyktingpolitiken utformades restriktivt gentemot de judiska 

flyktingarna och att det, liksom Pulzer visat för Tyskland, verkar ha funnits 

en relativt stor beredvillighet att se dem som annorlunda och utan självklar 

hemortsrätt i det svenska samhället. 
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En innerlig bön att min ansökan 
måtte bifallas så snart det sig göra 
låter 

Socialstyrelsens utlänningsbyrås attityder och agerande 
gentemot judiska flyktingar 1938-1939 

Lena Andersson 

Den 15 november 1938 - bara några dagar efter nazisternas iscensättande av 

den så kallade novemberpogromen i Tyskland - ansökte de tyska makarna 

Marcus och deras lille son om uppehållstillstånd i Sverige. I ansöknings

handlingarna uppgav de att de var mosaiska trosbekännare, det vill säga 

judar, och att hustrun hade en bror som var bosatt i Stockholm och som 

skulle stå för deras uppehälle. Dessutom skulle de snarast möjligt resa vidare 

till USA där de hade erhållit affidavit - de kunde till och med visa upp ett 

kvitto för biljetterna till båtresan över Atlanten. Trots det fick makarna 

avslag på sin ansökan.1 

Ett annat äkta par ansökte också om uppehållstillstånd den 15 november. 

I deras dossiéer framkommer det att mannen var "jude till börden"2, medan 

kvinnan beskrevs som "helt arisk"3. Med sig hade de sina två små barn. 

Liksom i fallet ovan hade kvinnan en bror som var bosatt i Sverige och även 

detta par uppgav att de hade för avsikt att emigrera till USA. Dossiéerna 

avslöjar att makarna nekades uppehållstillstånd i Sverige och därmed är de 

bägge refererade fallen snarlika. 

Det som skiljer fallen åt är det faktum att kvinnan i det andra paret på nytt 

ansökte om uppehållstillstånd i september 1939, denna gång utan sin make. 

Trots att hon inte lämnade någon ekonomisk garanti, löfte om vidareemigre-

1 Riksarkivet (RA), Statens utlänningskommissions (SUK) kanslibyrå, vol. FIAC:i3722, 
C-dossié för Hans och Marie Marcus. 
2 RA, SUK kanslibyrå, V0I.FIAG15377, C-dossié för Rudolf Nothmann. 
3 RA, SUK kanslibyrå, vol. FIB:i78i, C-dossié för Margarete Nothmann. 
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ring eller ens några referenser i Sverige, tilläts hon stanna i landet, vilket i 

förlängningen ledde till att hon tio år senare blev svensk medborgare. Man

nen, som aldrig beviljades uppehållstillstånd, gick ett annat öde till mötes. 

Efter krigsslutet meddelades hans maka i ett brev från de tyska myndigheterna 

att han i april 1942 hade transporterats till Lublin, där samtliga personer från 

transporten hade avlidit. 

Man kan undra varför just den här kvinnan fick stanna i landet. Var det 

helt enkelt därför att hon var "arisk" - en tolkning som ligger nära till 

hands? 

Frågan jag ställer mig i föreliggande artikel är varför vissa flyktingar be

viljades uppehållstillstånd medan andra nekades detsamma. Kan man i den 

information som lämnas av flyktingarna i ansökningshandlingarna urskilja 

några uppgifter som svenska myndigheter, i valet av vilka flyktingar som 

skulle tillåtas uppehålla sig i landet, kan ha sett som mer fördelaktiga än 

andra?4 

Tidigare forskning har visat att det fanns en hegemonisk antisemitisk 

diskurs i Sverige under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.5 Lars M 

Andersson har visat att antisemitismen var självklar i Sverige och att och 

judarna i den nationella homogeniseringsprocessen kring sekelskiftet 1900 

fungerade som "de andra", som en av motbilderna vid konstruktionen av 

"svenskheten". Andersson hävdar dock att antisemitismen i Sverige saknade 

en handlingskomponent, det vill säga att diskursen inte slog igenom i kon

kret diskriminering.6 Detta har motbevisats av Carl Henrik Carlsson, som 

har demonstrerat att det inte bara fanns en antisemitism på den diskursiva 

nivån utan att judarna också utsattes för faktisk diskriminering.7 

Karin Kvist Geverts har ställt upp en hypotes där hon menar att det 

fanns ett antisemitiskt bakgrundsbrus i Sverige under 1930- och 1940-talen 

4 Föreliggande artikel utgår från min magisteruppsats '"Med hänsyn till den 
övervägande fara, som hotar mina släktingar så länge de äro kvar i Tyskland, framför 
jag en innerlig bön att min ansökan måtte bifallas så snart det sig göra låter'. En 
undersökning av utlänningsbyråns attityder och agerande gentemot judiska 
flyktingar, 1938-1939". Historiska institutionen, Uppsala 2005. 
5 Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering, Ostjudar och andra invand

rare 1860-1920 (Uppsala 2004), s. 41. 
6 Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude... Representationer av 'juden" i 
svensk skämtpress omkring ipoo-ipjo (Lund 2000). 
7 Carlsson (2004). 
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som var en del av det normala och som påverkade attityderna gentemot och 

behandlingen av judar. Kvist Geverts utgår ifrån att det normala var att 

utlänningsbyråns tjänstemän tänkte och agerade antisemitiskt. Med en 

sådan förklaring är det förståeligt att judiska flyktingar sågs som ett problem 

och att de allra flesta nekades uppehållstillstånd.8 Men det förklarar inte 

varför vissa judiska flyktingar tilläts att uppehålla sig i landet. 

Den här artikeln består av två delar. Den första handlar om utlän

ningsbyråns attityder gentemot de judiska flyktingarna så som de kommer 

till uttryck i ett antal, av mig utvalda, interna och externa dokument där 

tjänstemännen vid utlänningsbyrån kommenterar den förda flyktingpoli

tiken. Den andra delen handlar om utlänningsbyråns agerande, det vill 

säga praktiken, och är en undersökning av huruvida eventuella negativa 

attityder slår igenom i handling. Tidigare forskning har bara rört sig på en 

attitydnivå och har därmed inte klarlagt hur de antisemitiska attityderna 

yttrade sig i den förda flyktingpolitiken, det vill säga om attityderna slog 

igenom i praktiken i form av diskriminering av judiska flyktingar. 

För att kunna besvara en sådan fråga har jag gjort en undersökning av 

188 så kallade centraldossiéer över en särskild kategori judiska flyktingar som 

ansökte om uppehållstillstånd mellan den i januari 1938 och den 1 septem

ber 1939. 

Kvist Geverts har i arbetet med sin kommande avhandling undersökt 

utlänningsbyråns protokoll över uppehållstillstånd under perioden 1938-

1941. Hon har bland annat gjort en uppdelning av de skäl som flyktingarna 

uppgav som anledningen till vistelsen i Sverige i 13 kategorier. En av dessa 

kategorier är "besöksvistelse".9 

I utlänningsbyråns korrespondens och promemorior förekommer diskus

sioner om just denna kategori av flyktingar. I en intern promemoria skriver 

byrån att "så kallade besöksvistelser bli därför av omständigheternas makt 

ofta upptakten till bosättning här".10 Judiska flyktingar som uppgav 

8 Karin Kvist Geverts, "Svensk flyktingpolitik i Förintelsens skugga. Attityder, poli
tik och praktik mot de judiska flyktingarna i Kungl. Socialstyrelsens utlänningsbyrå 
1938-1944", opublicerat konferenspaper, Svenska historikermötet (Uppsala 2005a), s. 

17' 9 Karin Kvist Geverts, "Flyktingpolitik i praktiken. Utlänningsbyråns agerande mot 
de judiska flyktingarna 1938-1941" (Uppsala 2005b), s. 20, 43. 
10 RA, Kungliga socialstyrelsens utlänningsbyrås arkiv (Ub), vol. B II:i, Intern 
promemoria, odaterad. 
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"besöksvistelse" som skäl för sitt uppehälle i landet sågs av utlännings byrån 

som latenta bosättningsfall och i längden som latenta arbetsmarknadsfall.11 

Trots det beviljades hälften av flyktingarna i denna kategori - 95 personer av 

totalt 188 - uppehållstillstånd i landet och frågan är hur det skall förklaras. 

I centraldossiéerna samlade Socialstyrelsen ansökningar, korrespondens 

och kopior av beslut (om arbetstillstånd, uppehållstillstånd, bosättningstill

stånd och så vidare) som rörde varje sökande. I den ansökningshandling 

som varje flykting lämnade in till svenska myndigheter har flyktingen läm

nat personliga uppgifter om sig själv rörande nationalitet, ålder, yrke och så 

vidare. Han eller hon har också behövt uppge skälet till vistelsen samt 

eventuella referenser i Sverige (som kan gå i god för honom/henne). 

Eftersom det har visat sig att hälften av flyktingarna i "besöksvistelse-

kategorin" fick bifall på sina ansökningar, trots att utlänningsbyrån uttalade 

sig negativt om dem, är det intressant att undersöka om man i den infor

mation som flyktingarna lämnar i ansökningshandlingarna kan spåra vilka 

faktorer som var avgörande för om en sökande fick bifall eller avslag. 

De svenska myndigheternas attityder gentemot 
judiska flyktingar 

Under en nordisk expertkonferens i utlänningsfrågor som ägde rum i 

Stockholm den 10-12 maj 1939 diskuterade representanter från de nordiska 

länderna flyktingfrågor. Större delen av konferensen kom att handla speci

fikt om judiska flyktingar och i ett protokoll redovisades i klartext principer 

som av en flyktingvänlig opinion hade kunnat uppfattas som negativa.12 

I ett brev till den svenske konsuln i Prag några dagar efter konferensen 

skrev utrikesrådet Gösta Engzell: "Den [konferensen] har visserligen be

handlat gemensamma linjer i flyktingpolitiken men snarast sett ur syn

punkten av möjligheterna att utestänga immigranterna från våra länder."13 

11 "Flyktingarna i Sverige", Sociala Meddelanden (1938:11), s. 759. 
12 RA, Ub, E II a, vol. 2, Referat av förhandlingarna vid den nordiska expertkonferen
sen i utlänningsfrågor följande dagar år 1939 mellan representanter för Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige, odaterad. 
13 Citatet är återgivet i Hans Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 
1936-1941 (Stockholm 1973), s. 233. 
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Att det var judiska flyktingar de syftade på märks i en rad olika uttalan

den. Fullmäktige i det danska utrikesministeriet, Paul B. Ryder, uttryckte 

sig under flyktingkonferensen i klara ordalag om den danska regeringens 

flyktingpolitik: 

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.14 

De svenska representanterna sade det aldrig rakt ut men jag kommer att visa 

att samma princip gällde och tillämpades också av de svenska myndighe

terna. 

Den svenska lagstiftningen i sig var inte restriktiv eller antisemitisk. Den 

tillämpades dock på ett sådant sätt då utlänningsbyrån själv gavs möjlighet 

att bestämma vilka som skulle definieras som politiska flyktingar. Byrån 

bestämde att judiska flyktingar inte kunde räknas som politiska flyktingar 

därför att de "endast" förföljdes på grund av sin ras. Då de därmed enligt 

byrån inte var utsatta för en överhängande fara, var byrån försiktig med att 

släppa in dem i landet eftersom det privilegiet skulle förbehållas de "egent

liga" flyktingarna. Hade judiska flyktingar väl kommit in i landet var det 

svårt att sända tillbaka dem till Tyskland eftersom de inte var välkomna 

tillbaka. Utlänningslagen sade dessutom att de inte fick avvisas om de var 

politiska flyktingar. Förhindrandet av att de ens reste in i Sverige måste 

därför ha setts som en bättre lösning. 

I mars 1938 annekterade Tyskland Österrike och en flyktingvåg följde. 

Den 22 april utfärdade därför den svenska regeringen ett viseringstvång mot 

österrikiska medborgare.15 

Under sommaren rapporterades det att tyska myndigheter inte längre ut

ställde pass för både "Inland" och "Ausland" för personer som var mindre 

önskvärda i Tyskland. Passen för judiska personer var enbart giltiga för 

"Ausland", vilket innebar att judar var tvungna att förbinda sig att inte resa 

14 RA, Ub, E II a, vol. 2 ,  Referat av förhandlingarna vid den nordiska expertkonferen

sen i utlänningsfrågor följande dagar år 1939 mellan representanter för Danmark, 

Finland, Island, Norge och Sverige, odaterad, s. 7. 
15 Lindberg (1973), s. 84. 
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tillbaka om de väl lämnade landet.16 De svenska myndigheterna såg detta 

som ett problem och utfärdade därför den 9 september 1938 en särskild 

kungörelse som innebar att en utlänning kunde avvisas vid gränsen om 

"skälig anledning finnes antaga, att han lämnat sitt land för att icke åter

vända dit".17 

I september samma år annekterade Tyskland även delar av Tjeckoslova

kien. Liksom i Österrike tidigare under året började raslagarna genast att gälla 

och ännu en flyktingvåg följde. Den 5 november införde de svenska myndig

heterna därför ett viseringstvång också mot tjeckoslovakiska flyktingar.18 

I oktober 1938 infördes den så kallade J-stämpeln i de tyska judarnas 

pass. Hans Lindberg menar att stämpeln tillkom efter starka påtryckningar 

på de tyska myndigheterna från både de svenska och schweiziska myndig

heterna.19 Frågan om vilken roll Sverige spelade i tillkomsten av J-stämpeln 

är dock omtvistad.20 Något som är klart är dock att stämpeln gjorde det 

lättare för svenska myndigheter att urskilja vilka som var judar och att avvisa 

dem innan de ens kommit in i landet. 

Den 27 oktober 1938 ersattes instruktionen från den 9 september med ett 

hemligt cirkulär till passkontrollerna i landet. I cirkuläret stod det att: 

[...] innehavare av österrikiska pass ävensom innehavare av tyska hemlands
pass, vilka enligt i Tyskland utfärdade bestämmelser [...] äro märkta förme
delst anbringandet av bokstaven J å passets första sida, äro emigranter. Inne
havare av pass av något av de båda nu angivna slagen bör därför avvisas med 
mindre han innehar uppehållstillstånd eller gränsrekommendation.21 

Svenska myndigheter hade därmed hittat en metod med vilken de kunde 

identifiera och stoppa de tyska judarna redan vid gränsen. En tysk förord

ning av den 5 oktober 1938 föreskrev dessutom att samtliga pass som till

hörde i Tyskland bosatta judar skulle förlora sin giltighet om de inte hade 

fått ett J instämplat. Flyktingar med pass som inte var giltiga var inte berät-

16 Ibid., s. 124. 
17 Ingvar Svanberg och Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument 

om Europas judar 1933-1945 (Stockholm 1997), s. 158. 
18 Lindberg (1973), s. 185. 
19 Ibid., s. 143. 
20 För en motsatt uppfattning, se Rolf Karlbom, Sverige trotsar nazismen, (Göteborg 
2000). 
21 Åte rgivet i Lindberg (1973), s. 148. 
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tigade att resa in i Sverige och kunde varken förses med uppehållstillstånd 

eller gränsrekommendation.22 På så sätt kunde alla judar effektivt stoppas. 

Att det bara var just judiska flyktingar som de svenska myndigheterna ville 

stoppa och inte flyktingar i allmänhet som kom från Tyskland och det an

nekterade Österrike, framgår av det faktum att de inte införde något viser-

ingstvång för (etniskt) tyska medborgare förrän vid krigsutbrottet 1939. 

Dessutom bestämde Kungl. Maj:t den 21 oktober 1938 med verkan från och 

med den 1 november att viseringstvånget för innehavare av österrikiska pass 

skulle upphävas.23 

Gränsrekommendationssystemet, vilket var en särskild form av inrese

tillstånd som utfärdades av UD, var också det restriktivt och rekommen

dationer delades ogärna ut till judar. Vid den nordiska flyktingkonferen

sen redogjorde chefen för UD:s passbyrå, Nyländer, för den praktiska 

tillämpningen av gränsrekommendationerna. Han menade att: 

Beträffande judarna i Tyskland vore man givetvis särskilt försiktig, och 
gränsrekommendationer hade i sådana fall endast utställts för transmigran-
ter, vilka med största sannolikhet komme att utresa innan 3-månaderstiden 
gått ut. Om man i ansökningsärendet fått intryck av att vistelsen för dylika 
transmigranter skulle överstiga 3 månader, hade ansökan om gränsrekom
mendation avslagits och vederbörande hänvisats att söka uppehållstillstånd i 
socialstyrelsen.24 

UD hade alltså beslutat att judiska flyktingar som inte kunde bevisa att de 

skulle resa vidare inom tre månader inte skulle få gränsrekommendation. 

Detta visar att de var lika restriktiva som Socialstyrelsen i sin politik mot 

judarna. Dessa fick i realiteten inte lov att bosätta sig i landet, helst inte 

heller stanna någon längre tid utan de skulle, om de lyckats ta sig in, ut ur 

Sverige och det så fort som möjligt. Jag tolkar dessutom detta uttalande som 

att myndigheten medvetet försvårade för judar att uppehålla sig i Sverige 

under de tre så kallade "fria" månaderna, det vill säga under den tid en 

utlänning fick befinna sig i Sverige utan uppehållstillstånd. 

22 RA, UD:s arkiv, 1920 års dossiersystem, P volym 1326, Förtrolig promemoria 
angående tillämpningen med systemet av gränsrekommendationer, 27 oktober 1938. 
23 Ibid. 
24 RA, Ub, E II a, vol. 2, Referat av förhandlingarna vid den nordiska expertkonferen

sen i utlänningsfrågor följande dagar år 1939 mellan representanter för Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige, odaterad, s. 30-31. 
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Svenska myndigheter föredrog att inte släppa in judar som kunde tänkas 

bosätta sig här, med andra ord personer som de inte skulle kunna bli av med. 

Judiska flyktingar var generellt sett bara välkomna om de skulle resa vidare 

inom en snar framtid. Detta kan knappast tolkas på annat sätt än som uttryck 

för en negativ attityd mot just denna grupp av flyktingar, det vill säga som ett 

utslag av antisemitism. De svenska myndigheternas agerande var helt enkelt 

detsamma som i övriga Europa och gick ut på att avvärja en judisk flykting

ström. I takt med att Nazityskland skärpte sin raspolitik stängdes dörren till 

Sverige allt mer för de flyende judarna. 

Eftersom attityderna mot judiska flyktingar har varit genomgående ne

gativa, kunde man förmoda att också praktiken mot den kategori flyktingar 

som jag undersöker var det. Det givna hade varit att alla, eller i alla fall en 

majoritet, av alla sökande fick avslag. Så var det dock inte - agerandet skiljer 

sig från attityden. Som konstaterats fick ungefär hälften av alla de judar som 

ansökte om uppehållstillstånd med syftet besöksvistelse bifall. Frågan är 

alltså hur detta skall förklaras. 

Utlänningsbyråns praktik mot de judiska flyktingarna 

Jag har i min undersökning gått igenom totalt 188 personers ansökningar 

om uppehållstillstånd och de beslut som ansökningarna ledde till för att 

undersöka hur utlänningsbyråns agerande mot en viss grupp av judiska 

flyktingar såg ut. Av de 188 personerna beviljades 95 stycken tillstånd, me

dan 93 stycken nekades. Trots att utlänningsbyrån uttalade sig negativt om 

dessa flyktingar som latenta bosättnings- och arbetsmarknadsfall och om de 

"illojala" svenskar som bjöd in dem fick fler av dem alltså bifall än avslag på 

sina ansökningar. 

I det följande kommer jag huvudsakligen att redovisa de kvantitativa re

sultaten av min undersökning.25 Kan man utifrån en genomgång av ett antal 

kategorier urskilja orsakerna till varför vissa av de sökande fick avslag medan 

andra fick bifall trots att de uppgav samma skäl för vistelsen? 

251 min magisteruppsats, som lades fram vid Historiska institutionen 2005, presenteras 
de resultat och de källor som jag har använt i en mer fullständig form. 
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Socialstyrelsens preferenser 

Till att börja med måste vi studera Socialstyrelsens praxis. Fanns det några 

grundvalar för hur politiken skulle genomföras i praktiken och för vilka som 

skulle beviljas uppehållstillstånd? 

I en promemoria från Socialstyrelsen till UD den 23 november 1938 

framkommer det tydligt vilka flyktingkategorier som styrelsen är mest villig 

att släppa in i landet. I promemorian skriver styrelsen att antalet ansök

ningar från judiska flyktingar har stigit kraftigt och att arbetsbördan därmed 

har ökat. Styrelsen hävdar att den därför har avstått från remissförfarandet i 

de fall "där för styrelsen väl kända personer i god ekonomisk ställning eller 

omdömesgilla organisationer rekommendera utlänningen och åtaga sig att 

sörja för honom under vistelse härstädes".26 Styrelsen ger därefter en förteck

ning över kategorier som kan tänkas beviljas uppehållstillstånd respektive 

sådana som har mindre chans: 

• 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 affärs

män. 

• Enskilda svenska personer, som önskar taga judiska 

hembiträden o d i sin tjänst hänvisas till Mosaiska försam

lingen eller Israelsmissionen; i särskilt ömmande fall kan på

räknas tillmötesgående från Socialstyrelsen. Däremot kan 

icke, på sätt ofta sker, den omständigheten att på svenska 

26 RA, UD:s arkiv, P 90 Ab, vol. 1326, Promemoria socialstyrelsen - UD, 23 november 
1938. 
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arbetsmarknaden råder knapphet på arbetskraft för husligt 

arbete, enbart för sig åberopas till stöd för import av judiska 

och andra hembiträden. 

• Anhöriga eller nära vänner till svenska medborgare kunna 

vanligen erhålla kortvarigt uppehållstillstånd i avvaktan på 

överflyttning till utomeuropeiskt land, där "inresenummer" 

till USA förefinnes eller liknande omständigheter är för 

handen samt där garanti förefinnes att de under uppehållet 

härstädes icke falla det allmänna till last.27 

Så såg alltså Socialstyrelsens preferenser ut på pappret - men följde de dessa 

principer i praktiken? 

Bara 25 personer av totalt 188 (13 procent) i min undersökning motsva

rade Socialstyrelsens kriterier. Av dem fick flertalet - 88 procent - bifall på 

sina ansökningar. Av de personer som fick avslag kan nämnas att en kvinna 

som var ensamstående moder till en svensk medborgare senare beviljades 

tillstånd. Av resultatet kan man dra slutsatsen att Socialstyrelsens preferens

lista i stort sett följdes också i praktiken. De snäva kategorierna utestängde 

dock flera sökande som också var nära anhöriga och som därför borde ha 

haft samma möjligheter. 

En slutsats man kan dra är att Socialstyrelsen tycks ha föredragit att 

släppa in människor som inte befann sig i sin mest yrkesverksamma ålder -

åldriga föräldrar och minderåriga syskon. 

Eftersom jämförelsen mellan de sökande och Socialstyrelsens preferenser 

uppenbarligen är otillräcklig - bara 13 procent passar in på preferenserna — 

har jag använt mig av en metod där jag systematiskt kategoriserar, isolerar 

och testar olika uppgifter mot varandra.28 

De tio faktorer jag har valt att undersöka närmare är följande: söktryck, 

nationalitet, kön, ålder, yrke, religion, civilstånd, referenser, skälet till vistel

sen och relationer i Sverige. 

I det följande kommer jag att presentera de kategorier som tycks ha haft 

betydelse för huruvida flyktingen beviljades uppehållstillstånd och de som inte 

har haft någon betydelse samt de som till en viss del kan ha haft betydelse. 

27 RA, UD:s arkiv, P 90 Ab, vol. 1326, Promemoria socialstyrelsen - UD, 23 november 

19381 
28 Metoden är inspirerad av Carl Henrik Carlsson; se Carlsson (2004), s. 150. 
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Information som tycks ha haft betydelse 

Här kommer jag att redogöra dels för det totala söktryckets betydelse för 

utfallet, dels för de uppgifter som flyktingen själv lämnade i sina ansök

ningshandlingar och som verkar ha haft betydelse för huruvida han eller hon 

beviljades eller nekades uppehållstillstånd. 

Den första faktor som tycks ha haft betydelse är söktrycket. Vid en 

jämförelse mellan de människor som förekommer i min undersökning och 

det totala antalet sökande judiska flyktingar29 framkommer ett viktigt resul

tat, nämligen att ett lågt söktryck ledde till att fler ansökningar beviljades 

medan ett högt söktryck ledde till att fler ansökningar avslogs. Från januari 

till september 1938 var söktrycket lågt och då var det fler som beviljades än 

som nekades tillstånd. 

Novemberpogromen 1938 ledde till en stor invandringsvåg med ett högt 

söktryck som följd. I interna och offentliga skrivelser märks att Socialstyrel

sen var rädd för att Sverige skulle utsättas för en "invasion" av flyende judar. 

I den flyktingvänliga tidskriften Mellanfolkligt Samarbete skrev sekreteraren 

på utlänningsbyrån, Erik Drougge, om "det judiska flyktingproblemet" och 

framhöll att Socialstyrelsen också efter Novemberpogromen behållit de 

riktlinjer som varit vägledande i flyktingpolitiken eftersom man förutsåg att 

antalet judiska flyktingar skulle öka.30 Pogromen och det ökade söktrycket 

som följde resulterade i att fler sökande fick avslag på sina ansökningar än 

bifall. 

I februari 1939 minskade det totala antalet sökande något för att därefter 

sjunka allt mer månad för månad. Detta ger utslag i mitt material, där an

talet bifall är lika många som antalet avslag i februari månad för att sedan bli 

fler än avslagen under mars. Under februari genomfördes också en stor 

utlänningsräkning, där det konstaterades att Socialstyrelsens tidigare upp

skattningar av antalet flyktingar som befann sig i Sverige var mycket högre 

än det faktiska antalet.31 Att en större andel sökande beviljades uppehålls

tillstånd kan därför tänkas bero på att utlänningsräkningen visade att talet 

om en "flyktinginvasion" inte överensstämde med verkligheten. Trots det 

29 Siffrorna för det totala söktrycket har jag fått från en databas som upprättats 
av Karin Kvist Geverts; "Databas över bifall och avslag av uppehållstillstånds
ansökningar från judiska flyktingar 1938-1941". 
30 Erik Drougge, "Flyktingfrågan", Mellanfolkligt Samarbete (1939), s. 209f. 
31 Lindberg (1973), s. 217. 
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fick ungefär hälften av de sökande i mitt material avslag från och med april 

och fram till i september, något som tyder på att utlänningsbyrån inte helt 

hade lugnats av räkningens låga siffror. 

Kön,  c iv i ls tånd och ålder  

Övriga tre kategorier som verkar ha haft betydelse för utlänningsbyråns 

beslut är kön, civilstånd och ålder, och de är nära sammantvinnade. 

Det finns en mytbild av flyktingen där denne beskrivs som en ensamstå

ende man i arbetsför ålder. Men var det mest ensamstående unga män som 

flydde till Sverige och var det främst de som fick uppehållstillstånd? 

En undersökning av könsfördelningen bland flyktingarna visade att 52 

procent av de 188 personerna i mitt undersökningsmaterial var män. Ett 

intressant resultat av undersökningen är att fler kvinnor än män - 57 pro

cent mot 43 procent - beviljades uppehållstillstånd medan fler män än 

kvinnor - 61 procent mot 39 procent - fick avslag. 

Vidare undersökte jag hur flyktingarna fördelade sig på civilstånd. Re

sultaten visar att det främst var gifta par som ansökte om uppehållstillstånd 

och av dessa fick ungefär hälften bifall. Det är dock viktigt att påpeka att 

männen var de politiska subjekten - om en man i ett gift par nekades uppe

hållstillstånd gällde automatiskt samma beslut för kvinnan; styrelsen prö

vade alltså inte personerna i det gifta paret var för sig. 

Den näst största gruppen av sökande var ensamstående män och av dessa 

nekades hela 62 procent tillstånd. Den tredje största gruppen var ensamstå

ende kvinnor, av vilka endast 22 procent nekades uppehållstillstånd. En bety

dande skillnad syns också mellan de män och kvinnor som kom till Sverige 

utan sina makor/makar. 83 procent av dessa kvinnors ansökningar beviljades, 

medan bara 35 procent av männens fick bifall. Också mellan de sökande som 

uppgav att de var änkor respektive änklingar finns en skillnad. 64 procent av 

änkorna och 50 procent av änklingarna beviljades uppehållstillstånd. Det finns 

alltså en skillnad mellan utfallet för de sökande männen och kvinnorna och 

det tycks som att Socialstyrelsen föredrog att släppa in kvinnor. 

Den sista kategorin som tycks ha betydelse för om flyktingen fick stanna 

eller inte är ålder. I en promemoria från Socialstyrelsen till statsministern den 

14 januari 1939 skriver styrelsen om utlänningsräkningen och dess resultat. När 

de undersöker åldersfördelningen bland utlänningarna och flyktingarna an

vänder de sig av en uppdelning i tre olika grupper: -15 år, 16-50 år och 51- år. 
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Jag har använt mig av denna uppdelning när jag har undersökt åldersfördel

ningen i mina fall och resultatet av en sådan uppdelning visar att den största 

delen av de uppehållstillståndssökande flyktingarna tillhörde åldersgruppen 

16-50 år. Av dem fick 47 procent bifall och 53 procent avslag. Med tanke på 

de resultat som framkom vid undersökningen av könsfördelning och civil

stånd, undersökte jag därefter om det fanns någon skillnad mellan utfallet för 

de bägge könen. 

Bland de kvinnliga sökande tillhörde de flesta sökande gruppen 16-50 år 

och av dem beviljades 56 procent uppehållstillstånd. I den näst största grup

pen, som utgjordes av kvinnor som var 51 år och äldre, fick cirka 67 procent 

bifall. 

Bland männen såg det något annorlunda ut. Även här tillhörde de flesta 

sökande gruppen 16-50 år, men här fick 47 procent bifall. Inom den näst 

största gruppen, som bestod av män som var 51 år och äldre, beviljades un

gefär 50 procent uppehållstillstånd. 

Vid en jämförelse med söktrycket visade det sig att av de 70 personer -

både män och kvinnor - som ansökte om tillstånd under de hektiska måna

derna från november 1938 till januari 1939 så fick 47 stycken - eller 67 procent 

- avslag. Under samma tidsperiod ansökte totalt 33 personer som var 51 år eller 

äldre om uppehållstillstånd och av dem fick nästan 61 procent bifall. Det här 

kan tyda på att gruppen 16-50 år sågs som problematisk av Socialstyrelsen. 

En tänkbar förklaring kan vara att män i åldersgruppen 16-50 år av Social

styrelsen betraktades som mest arbetsföra och därmed också som det största 

hotet mot den svenska arbetsmarknaden. Talet om ett skydd av den svenska 

arbetsmarknaden var vanligt, överdrivna uppgifter om en "invasion" av ar

betsmarknaden likaså. Utlännings byråns chef, Kurt Bergström, menade till 

exempel att flyktingströmmarna liknade en invasion "där tusen och åter tusen 

judar intet högre önska än att vinna insteg på vår arbetsmarknad".32 

Argumentet att män i åldersgruppen 16-50 år fick fler avslag av arbets

marknadspolitiska skäl styrks av det faktum att bara 18 procent av de sökande 

kvinnorna uppgav att de var yrkesverksamma. Bland männen är siffrorna de 

motsatta - 76 procent av männen uppgav att de var yrkesverksamma. Detta 

32 A, Ub, vol. EIV:i, Skrivelse från Bergström till Generalkonsul Th. Fevrell, Exp. 

N:r 7365, 29 november 1938. 
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återspeglar könsstrukturerna vid den här tiden - männen var för det mesta 

familjeförsörjare medan kvinnorna skötte barn och hushåll. 

I korrespondens mellan privatpersoner och Socialstyrelsen framkommer 

arbetsmarknadsproblematiken ur ett litet annorlunda perspektiv. Den 7 

december 1938 skrev C. D. Wingstrand till styrelsen och bad om uppehålls-

och arbetstillstånd för fröken Ilse Feldmeier. Feldmeier bodde i Tyskland 

och var av "judisk börd" och ville därför gärna lämna landet. Wingstrand 

och hans familj hade i sin tur länge försökt få tag i ett kvalificerat hem

biträde men misslyckats och ville därför anställa någon från Tyskland. Ilse 

Feldmeier hade dessutom rekommenderats av en direktör Hartvig. 

I Socialstyrelsens svar till Wingstrand framgår det att det inte fanns stora 

utsikter för Feldmeier att få ett uppehållstillstånd i Sverige. "Därest Ni 

oundgängligen är i behov av utländsk arbetskraft, torde sådan lämpligen 

anskaffas från något av de nordiska länderna."33 

Den "importerade" arbetskraften tycks alltså inte ha varit något problem 

så länge den kom från något av de nordiska länderna men om den utgjordes 

av judiska flyktingar sågs den som ett allvarligt hot mot den svenska arbets

marknaden.34 

Information som inte hade någon betydelse 

Av de kategorier som jag har undersökt visade det sig att nationalitet och 

religion inte hade någon betydelse för huruvida flyktingen fick uppehållstill

stånd eller inte. 

När det gäller nationalitet uppgav 175 av de 188 personerna i min under

sökning att de var tyska medborgare. De övriga 13 består av två britter, två 

italienare, en liechtensteinsk man, fem österrikare (före Anschluss) och tre 

med okänd nationalitet. 

Att det inte är nationaliteten som är avgörande för vilka flyktingar som 

beviljas/nekas tillstånd är tydligt då både de flyktingar som beviljas och som 

33 RA, Ub, vol. EIV:i, Skrivelse från Wingstrand till socialstyrelsen, Exp. N:r 44713, 
daterad 7 december 1938. 
34 Se Mikael Byströms artikel i denna volym samt Mikael Byström & Karin Kvist 
Geverts, "Från en aktivism till en annan. Hur ska Sveriges agerande i flyktingfrågan 
under andra världskriget förklaras?", i Lars M Andersson & Mattias Tydén (red.), 
Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm 2007). 
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nekas tillstånd i mitt material i allt väsentligt utgörs av tyska medborgare. 

Dessutom har Kvist Geverts visat att de allra flesta tyska "icke-judar" fick 

sina uppehållstillståndsansökningar beviljade, medan tyska judar till en 

övervägande del fick avslag på sina ansökningar. Hade nationaliteten varit 

avgörande hade också "icke-judarna" fått avslag på sina ansökningar, vilket 

de alltså inte fick.35 

En förklaring till varför inte alla tyskar sågs som ett problem var att 

"icke-judiska" flyktingar kunde resa tillbaka till Tyskland efter att deras 

uppehållstillstånd hade gått ut medan judiska flyktingar, som framhållits, 

var tvungna att förbinda sig att inte återvända till Tyskland. 

Det tycks inte heller ha spelat någon roll vad flyktingarna uppgav för reli

gion. I ett föredrag som Erik Drougge höll inför Allmänna Valmansförbun-

dets avdelning i Stockholm i februari 1939 menade han, angående en medve

ten ökning av den utländska invandringen till Sverige, att det vore bättre att 

"uppmuntra till invandring av lämpliga, lättassimilerbara element". Senare i 

samma föredrag hävdar Drougge uttryckligen att de lättassimilerbara elemen

ten utgörs av de "icke-judiska" flyktingarna från Tyskland.36 En fråga blir 

därför om det syns någon skillnad mellan judiska flyktingar som hade kon

verterat - och som därmed inte längre borde räknas som judar - och judar 

som själva uppgav att de var judiska? Räknades konvertiterna till de "lättassi

milerbara element" som Drougge talade om? 

En övervägande majoritet av de sökande uppgav att de var mosaiska 

trosbekännare och av dessa beviljades ungefär hälften uppehållstillstånd 

under åren 1938 och 1939. Det som är intressant är istället att undersöka de 

människor som uppgav att de inte var mosaiska trosbekännare. 36 personer, 

alltså nästan 20 procent av de sökande, uppgav att de antingen var kristna 

(katoliker eller protestanter) eller att de inte hade någon religion alls. Det 

verkar emellertid inte som att det gjorde någon skillnad om den sökande 

uppgav att han var jude eller kristen, ungefär lika många fick, procentuellt 

sett, bifall som avslag. 

Det som är anmärkningsvärt är att de 36 personer som alltså uppgav en 

annan religion än mosaisk också har ett "m" ditskrivet bredvid sina namn i 

Socialstyrelsens protokollserie. Det är alltså inte den judiska religionen som 

35 Kvist Geverts (2005b), s. 22. 
36 RA, UD:s arkiv, 1920 års dossiersystem, P volym 1325, Föredrag hållet av Erik 
Drougge inför AVF:s församlingar den 28 februari 1939. 
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dokumenteras, utan den judiska "rasen". Något som också är anmärknings

värt är att de kvinnor som uppger att de är "ariska" men som är gifta med 

judiska män - i mitt material rör det sig om två stycken - också har fått ett 

"m" ditskrivet. 

I november 1923 utfärdade UD ett cirkulär till svenska viseringsmyndig-

heter utomlands i vilket de föreskrev att de sökandes trosbekännelse skulle 

föras in på viseringskort och frågeformulär. Någon gång under senare hälf

ten av 1938 fick beskickningarna utomlands i uppdrag att fylla i "folkrasen" i 

registerkort över sökande flyktingar. Uppgifter om "folkrasen" skulle dock 

bara fyllas i om det var fråga om kristna trosbekännare och konfessionslösa 

som inte tillhörde den "indo-europeiska rasen".37 I mitt material märks 

detta då tjänstemän på beskickningar och konsulat skriver om de judiska 

flyktingarna att de är "av judisk börd", "födda av judiska föräldrar", "icke-

arier" eller dylikt. Inom den antisemitiska diskursen finns föreställningen 

om de "slarvigt döpta", vilket innebär att en jude är och förblir jude hur 

mycket han än byter trosbekännelse.38 Detta gäller även för de flyktingar 

som uppgav att de var kristna - det var alltså "rasen" som räknades. 

Information som delvis hade betydelse 

Här har jag placerat kategorierna yrke, referenser, relationer i Sverige och 

skäl för vistelsen och orsaken till detta är att de inte ensamma förklarar 

styrelsens beslut, men tillsammans med andra faktorer förefaller ha haft en 

viss betydelse. 

Y r k e  

En undersökning av yrkesfördelningen bland flyktingarna visar på en större 

restriktivitet gentemot två yrkesgrupper, nämligen affärs- och köpmän samt 

advokater och doktorer. Detta speglar Socialstyrelsens tal om en försiktighet 

gentemot judiska affärsmän som framkommer i "socialstyrelsens preferen

ser" (se ovan). Det speglar också de hätska flyktingdebatter som rasade un-

37 RA, UD:s arkiv, 1920 års dossiersystem, P volym 1326, Skrivelse från Kungl. 
Maj:ts Beskickning i Prag till Kungl. Utrikesdepartementets Passexpedition, 28 
november 1938. 
38 Carlsson (2004), s. 178. 
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der början av 1939, där studenter protesterade mot en import av judiska 

flyktingar med "intellektuella yrken".39 

Det är möjligt att dessa bägge faktorer återspeglas i fördelningen av bifall 

och avslag, men trots det var det ingen överväldigande majoritet som nekades 

uppehållstillstånd - nästan hälften i de bägge yrkesgrupperna fick faktiskt 

bifall. Den yrkesgrupp som till störst andel beviljades tillstånd var den som 

bestod av lärare, guvernanter och sällskapsdamer och där alla i mitt material 

var kvinnor, som dessutom till största delen var ogifta. Det här är två "egen

skaper" som det redan tidigare har framkommit tycks ha föredragits av Social

styrelsen. Av detta kan man dra slutsatsen att yrkestillhörigheten inte spelade 

någon avgörande roll när Socialstyrelsen avgjorde vilka sökande som skulle 

beviljas uppehållstillstånd, men att den hade en viss betydelse tillsammans 

med andra faktorer. 

Referenser 

Detsamma kan sägas gälla för referenserna. En person som ansökte om 

uppehållstillstånd uppgav oftast en eller flera personer som kunde garantera 

att flyktingen skulle sköta sig om denne befann sig i landet och i många fall 

påtog sig de sistnämnda allt ekonomiskt ansvar för flyktingen. Detta var 

också nödvändigt dels eftersom arbetsmarknaden var förbehållen svenskar, 

dels till följd av att staten inte förrän 1939 började ta ett ekonomiskt ansvar 

för flyktingarna. 

Jag har inte hittat något exempel på att personer eller företag "lånade ut 

sig" som referenser till flera sökande som då skulle ha större chans att erhålla 

tillstånd. Resultatet av genomgången av referenserna ger också vid handen 

att det inte tycks spela någon roll om den sökande uppger en nära anhörig 

eller en högt uppsatt person som referens. 

Det finns dock ett litet antal sökande, närmare bestämt 14 stycken, som 

uppger antingen Mosaiska församlingen eller Svenska Israelsmissionen som 

referens och som till 79 procent får bifall. Jag har tolkat detta resultat dels 

som att Socialstyrelsen litade på att de bägge organisationerna skulle ta hand 

om flyktingarna då de kom till Sverige, dels som en effekt av det totala 

söktrycket, eftersom de sökande fördelar sig på olika månader under året. 

Eftersom det bara är 14 stycken i mitt material som uppger någon av de 

39 Svanberg & Tydén (1997), s. 181. 
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båda organisationerna är det emellertid svårt att säga om det är ett genom

gående mönster eller inte. 

Relationer 

Under de första åren av nazisternas styre fick de tyska judarna ta med sig en 

liten del av sina tillgångar om de lämnade landet - senare skärptes bestäm

melserna så att judar som emigrerade fråntogs praktiskt taget allt.40 Det var 

därför av betydelse att den sökande hade nära relationer med personer i 

Sverige som kunde stå för dennes uppehälle - eftersom det, som framhållits, 

var viktigt för de svenska myndigheterna att flyktingen inte låg det svenska 

samhället till last. Det var därför intressant att undersöka huruvida det hade 

någon betydelse om flyktingen uppgav att han hade släktingar eller vänner i 

landet, jämfört med om han uppgav att han inte hade några relationer alls 

till någon boende i landet. 

En skrivelse från svenska konsulatet i Wien till utrikesrådet Gösta 

Engzell och till generaldirektör Sigfrid Hansson vid Socialstyrelsen den 16 

december 1938 visar att konsulatet vid utfärdandet av gränsrekommendatio

ner ansåg att den ekonomiska garantin från den svenska förbindelsen var det 

viktigaste. Konsulatet skriver att när det gäller transmigranter så tar de bara 

emot ansökningar för snabb vidarebefordran om de är övertygade om att det 

rör sig om "'anhöriga eller nära vänner', vilka förmodas äga förutsättning att 

bjuda ekonomisk garanti för den övergående vistelsen i Sverige". Konsulatet 

skriver vidare att de sökande som inte lyckas övertyga dem om att de har en 

ekonomisk garanti måste be sina förbindelser i Sverige att göra en framställ

ning i Stockholm.41 

Det var alltså en fördel för flyktingen om han uppgav att han hade släk

tingar eller nära vänner i Sverige, eftersom svenska myndigheter ansåg att 

dessa kunde stå för flyktingens uppehälle. De flyktingar som bara uppgav att 

de hade bekanta i landet eller som varken hade släktingar eller vänner här 

sågs förmodligen som mer riskabla "fall" som riskerade att "ligga staten eller 

samhället till last". Resultaten är dock inte entydiga. En undersökning vi

sade att flyktingarnas relationer i Sverige tycks ha haft en viss betydelse för 

40 Hugo Valentin, Judarna i Sverige (Stockholm 1964), s. 166. 
RA, UD:s arkiv, 1920 års dossiersystem, P volym 1326, Skrivelse från svenska 

konsulatet i Wien till utrikesrådet Engzell och direktör Hansson, 16 december 1938. 
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om de beviljades uppehållstillstånd eller inte. De sökande som nekades 

uppehållstillstånd uppgav oftare än dem som fick bifall att de bara hade 

vänner/bekanta eller inga relationer alls i Sverige. 

Trots detta resultat är det ändå svårt att säga huruvida relationerna i Sve

rige verkligen hade någon betydelse. I mitt undersökningsmaterial finns 

nämligen 22 personer som uppger att de skall besöka nära släkt i Sverige 

men som nekas uppehållstillstånd, medan det finns 36 personer som bara 

uppger vänner och bekanta eller inget alls men som trots det beviljas uppe

hållstillstånd. I dessa fall står orsakerna till avslaget/bifallet att finna någon 

annanstans. 

Skäl  t i l l  v i s te l sen  

Som tidigare nämnts uppgav samtliga sökande i min undersökning "be

söksvistelse" som skälet till vistelsen i Sverige men oftast uppgav de också 

något mer under denna rubrik. Det vanligaste var att de sade att de ville 

besöka släkt och vänner innan de reste vidare till ett annat land - de var 

alltså transmigranter. En stor majoritet av de sökande, hela 134 av 188, upp

gav att de hade för avsikt att vidareemigrera. Denna grupp måste diskuteras 

mer ingående. 

Hans Lindberg menar att det i slutet av 1938 uppstod en viss skepsis hos 

de svenska myndigheterna om flyktingar som uppgav att de skulle resa vi

dare verkligen kunde få amerikanska inresetillstånd. För att få ett sådant 

måste den sökande först ha ordnat ett så kallat affidavit, en rekommenda

tion från en person eller organisation i USA, som bland annat skulle garan

tera att någon ansvarade för flyktingen ekonomiskt.42 

Enligt utlänningsbyråns chef Bergström fäste även Socialstyrelsen stor 

vikt vid den ekonomiska och sociala ställning som inbjudarna i USA 

hade.^ Detta påstående förvånar mig. I det material som jag har gått ige

nom framgår det nämligen sällan vem inbjudaren i USA är. Än mindre 

nämns inbjudarens ekonomiska och sociala ställning. Det som möjligtvis 

sägs i vissa fall är att det är en i USA boende son eller dotter eller annan 

släkting som flyktingen vill resa vidare till. Bergströms påstående får dock 

42 Lindberg (1973), s. 173. 
4j RA, Ub, E II a, vol. 2, Referat av förhandlingarna vid den nordiska expertkonferen
sen i utlänningsfrågor följande dagar år 1939 mellan representanter för Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige, odaterad, s. 14. 
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till viss del sin förklaring i en skrivelse från det svenska konsulatet i Wien till 

förste sekreteraren von Hartmansdorff och till byråchefen Bergström den 22 

juli 1938. I skrivelsen redogörs för det amerikanska viseringsförfarandet. Med 

skrivelsen bifogas en föreskrift med tre krav som den sökande enligt 

amerikanska generalkonsulatet bör uppfylla för att erhålla amerikansk vi-

sering. Detta, menar svenska konsulatet, är av betydelse eftersom det är en 

så stor andel av dem som ansöker om uppehållstillstånd som uppger att de 

har för avsikt att resa vidare till USA.44 Den viktigaste punkten är, enligt 

amerikanska generalkonsulatet, att den viseringssökande kan uppge en per

son som är bosatt i USA och som går i ekonomisk borgen för dem. 

Generalkonsulatet kräver också att den sökande genomgår en läkarunder

sökning, vid vilken bara cirka 0,5 procent underkänns. Slutligen beror vi

seringen på möjligheten att erhålla ett väntenummer i USA:s "viserings-

kvota". Utslagsgivande för detta är den sökandes födelseort oavsett var han 

eller hon är bosatt för tillfället. 

På grund av kvotans otillräcklighet kunna personer, födda i Ungern, Rumä
nien och Jugoslavien, för närvarande icke påräkna visering förrän efter ett 
halvt år. Däremot kunna de som äro födda i Polen, Tjeckoslovakien och 
Tyskland tidigare komma i tur. För Tysklands vidkommande försämras 
dock turen med varje dag, särskilt hos viseringsmyndigheten i Wien.45 

Det kunde dock gå snabbare i de tyska städer som hörde till Berlins kvot-

nummerdistrikt. Berlindistriktet omfattade, enligt skrivelsen, även Köpen

hamn, Stockholm, Haag, Paris och London. 

Jag menar att man i dessa krav från det amerikanska generalkonsulatet 

kan se urvalsgrunderna också för utlänningsbyrån eftersom de som hade 

störst chans att erhålla visering till USA bör ha varit de som det i byråns 

ögon var minst riskabelt att bevilja uppehållstillstånd. Det var ju de som 

hade störst chans att faktiskt vidareemigrera från Sverige. Det är alltså möj

ligt att det här är uppgifter som inte framkommer i dossiéerna, utan som 

finns hos det amerikanska generalkonsulatet och som förmedlas till utlän

ningsbyrån direkt, eller indirekt genom att den sökande inte erhåller viser

ing till USA. Hans Lindberg styrker detta antagande, då han hävdar att de 

44 RA, UD:s arkiv, 1920 års dossiersystem, P volym 1326, Skrivelse från svenska konsulatet 
i Wien till sekreterare von Hartmansdorff och till byråchef Bergström, 22 juli 1938. 
45 Ibid. 
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amerikanska representanterna i Tyskland med tiden kom att ge de svenska 

kollegerna "förvånansvärt öppna informationer" om de inofficiella ameri

kanska principerna bakom viseringspolitiken.46 

Att det därför var viktigt att flyktingarna kunde uppvisa ett giltigt affidavit 

eller dylikt framgår av en passus i Sociala Meddelanden i november 1938: 

Vad slutligen angår flyktingar, som önska blott uppehålla sig härstädes nå
gon tid i avvaktan på att vinna tillträde till annat land, har styrelsen i all
mänhet ej funnit skäl motsätta sig tillstånd härtill, för så vitt det givits stöd 
för antagandet, att flyktingen ägt möjlighet och vilja att förverkliga sina pla
ner. Sådana frågor äro ofta svåra att bedöma, enär utlänningen mera sällan 
kan förete klara papper rörande sina möjligheter att inresa i annat land.47 

Citatet visar att Socialstyrelsen ansåg att till och med transmigranterna var 

problematiska, trots att de inte skulle stanna i Sverige utan resa vidare. 

Detta berodde på att styrelsen inte till hundra procent var säker på att de 

verkligen skulle komma att göra det. I citatet uppger styrelsen alltså att 

sökanden helst skall kunna visa papper på sina möjligheter att vidareemig-

rera. Under våren 1939 tycks kravet på transmigranterna skärpas ytterligare. 

I ett brev från notarie Wiman vid Socialstyrelsen den 9 mars 1939 till Åke 

Kullenberg som ansöker om uppehållstillstånd för Heinz Goldstein, skriver 

Wiman följande: "Till svar å Edert brev den 3 ds. får jag meddela, att K. 

Socialstyrelsen vid bedömandet av ansökan om uppehållstillstånd för trans-

migranter till U.S.A. huvudsakligast fäster avseende vid när vederbörande 

kan beräkna inresa i U.S.A."48 Det räckte alltså inte med en affidavit eller ett 

bevis om att en resa till USA skulle företas; sökande måste dessutom kunna 

bevisa att de skulle avresa inom en inte alltför avlägsen framtid. 

I mitt material fick hela 55 procent av transmigranterna avslag. Det visar 

att Socialstyrelsen ansåg att dessa var en problematisk grupp, antagligen 

därför att de inte kunde vara helt säkra på att de verkligen skulle vidare-

emigrera. Därför krävde också styrelsen allt fler bevis för att den sökande 

verkligen skulle resa vidare. 

46 Lindberg (1973), s. 173. 
47 "Flyktingarna i Sverige", Sociala Meddelanden (1938:11), s. 758. 
48 RA, SUK kanslibyrå, vol. FIAC:77io, C-dossié för Heinz Goldstein. 
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Attityder kontra praktik 

I undersökningen av centraldossiéerna framkommer det tydligt att handläggarna 

vid utlänningsbyrån kände till den antijudiska politiken i Tyskland och hur den 

drabbade de tyska judarna. I en stor del av ansökningarna skrev de sökande till 

exempel att det politiska läget i Tyskland gjorde det omöjligt för dem att stanna i 

landet49, att det materiella och psykiska trycket var för stort50, eller att deras firmor 

och affärer hade tagits ifrån dem genom ariseringen51 och att de därför var tvungna 

att lämna landet. I några fall satt de sökande i koncentrationsläger endast på grund 

av att de var judar men nekades trots det en tillflyktsort i Sverige. 

Socialstyrelsens attityder gentemot de judiska flyktingarna var genomgående 

negativa och svenska myndigheter förde en konsekvent politik med syftet att 

hindra judiska flyktingar från att komma in i landet. Detta märks inte minst i 

utlänningsbyråns beslut att inte definiera judiska flyktingar som politiska sådana. 

Utlänningslagstiftningen var inte antisemitisk i sig, men den tolkades så när 

utlänningsbyråns handläggare gavs utrymme att själva bestämma vem som 

skulle definieras som politisk flykting. 

Hur skall då praktiken förstås i förhållande till attityderna? Det är viktigt att 

påpeka att det faktum att fler personer fick bifall än avslag ingalunda tyder på en 

mindre restriktiv flyktingpolitik eller på att utlänningsbyråns attityder gentemot 

de judiska flyktingarna var något annat än negativa. Detta märks inte minst i 

den praxis som Socialstyrelsen själv formulerade och i vilken styrelsen talade om 

vilka flyktingkategorier som skulle ha förtur till tillstånden. Min undersökning 

visar hur selektiv och restriktiv styrelsens praxis faktiskt var - i mitt material var 

det bara 25 personer, 13 procent, som föll inom dess kategorier. Av de 95 männi

skor i min undersökning som faktiskt beviljades uppehållstillstånd var det bara 3 

stycken som uppgav att de hade för avsikt att bosätta sig i Sverige. Alla de andra 

uppgav att de avsåg att resa vidare, besöka vänner eller vistas i landet för en tid 

innan de återvände. 

49 RA, SUK kanslibyrå, vol. FIB:378, C-dossié för Eugen Cohn. 
50 RA, SUK kanslibyrå, vol. FIB:2i99 C-dossié för Berta Schiratzki. 
51 RA, SUK kanslibyrå, vol. FIAC:i7695, C-dossié för Arthur Rosenfeld. 
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Utlänningsbyråns avsikter var därför sannolikt aldrig att ge dessa människor 

en tillflyktsort: flyktingarna fick bara lov att uppehålla sig i landet under den tid 

som utlänningsbyrån själv bestämde. 
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En talande tystnad? 

Ett antisemitiskt bakgrundsbrus i riksdagsdebatterna 

1942-1947 

Mikael Byström 

Dit men inte längre 

Antisemitismens utbredning och påverkan på svenskt tänkande och age

rande under den tidigare delen av 1900-talet är välbelagt i forskningen.1 

Dessutom var antisemitism en viktig beståndsdel i mellankrigstidens re

striktiva utlännings- och flyktingpolitik.2 Det är mot denna bakgrund vi bör 

se bondeförbundaren Otto Walléns inlägg i en riksdagsdebatt i februari 

1939, där han talade om en undermålig ras, värdet av rent svenskt blod och i 

samband med detta fällde de famösa orden: "jag erkänner gärna [...] att 

idag är jag antisemit".3 

Med tanke på tidens starka och belagda antisemitism vill jag dock mena 

att det inte är Walléns yttrande som är det mest intressanta i debatten, utan 

det faktum att han inte fick stå oemotsagd. Framträdande socialdemokrater, 

1 Se t.ex. Lena Berggren, Nationell upplysning. Drag i den svenska antisemitismens 
idéhistoria (Stockholm 1999); Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude... 
Representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900—1930 (Lund 2000); Carl 
Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering. Ostjudar och andra invandrare i 
Sverige 1860—1920 (Uppsala 2004). 
2 Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll och 
asylrätt 1900-1932 (Stockholm 1964); Hans Lindberg, Svensk jiyktingpolitik under 
internationellt tryck 1936-41 (Stockholm 1973); Paul A. Levine, From Indifference to 
Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust, 1938—1944 (Uppsala 1996). 
3 Andra kammaren (AK) 1939 nr 12, s. 31-34, citat s. 34. Debatten finns även 
återgiven i urval i Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt 
och dokument om Europas judar 1933-1945 (Stockholm 1997), s. 168-175. 
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som bland andra Zäta Höglund, kallade antisemitismen för en "barbarisk 

åskådning" och beklagade djupt att "antisemitismens avskyvärda åskådning 

och politik hållit sitt intåg i den svenska riksdagen" genom Walléns dekla

ration. Han var heller inte ensam i sin reaktion: I anförandet instämde 

omedelbart sju socialdemokratiska riksdagsmän.4 

Naturligtvis gjorde inte antisemitismen sitt intåg med just Walléns in

lägg. För att ta exempel enbart från samma debatt, hade både Axel Hansson 

(bf) och Karl Magnusson (h) uttryckt åsikter med klara antisemitiska in

slag.5 Dock hade ingen av herrarna tagit ordet "antisemit" i sin mun. Det 

Höglund och andra tycks reagera mot är alltså inte i första hand de värde

ringar som uttrycks utan Walléns tydliga anslutning till antisemitismen som 

ideologi. 

Den brittiska historikern Louise London har pekat på att den brittiska 

debatten inte tillät uttrycklig och programmatisk antisemitism men att en 

mer vardaglig anti-judisk hållning tillhörde det normala.6 Dansk forskning 

har visat att liknande omständigheter rådde i Danmark och den svenska 

debatten från februari 1939 pekar mot att samma mönster återfinns i Sve

rige.7 En svensk politiker kunde likt Magnusson och Hansson - för att ta 

två exempel - mycket väl tillåtas att 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 en tydlig 

gräns. 

Det antisemitiska bakgrundsbruset 

Under mellankrigstiden och de tidiga krigsåren förde Sverige en restriktiv 

flyktingpolitik för att utestänga judar. Denna politik övergavs efter hand 

4 AK 1939 nr. 12, s. 35ff, citat s. 35 (Höglund). Instämmande av O. W Löfgren, U. R 
Jacobson, C. S Cruse, L. HJ. Lindahl, G. E Holm, S. Molander, alla socialdemo
krater. För Vougt se AK 1939 nr. 12, s. 34, även inlägg s. 25-29. 
5 AK 1939 nr. 12, s. 19 (Hansson), s. i9f (Magnusson). Om tidigare antisemitiska 
riksdagsinlägg, se bl.a. Hammar (1964), 54ff. 
6 Louise London, Whitehall and the Jews, 1933—1948. British Immigration Policy, 
Jewish Refugees and the Holocaust (Cambridge 2000), s. 276. 
7 Sofie Lene Bak, Dansk antisemitisme 1930—1945 (Köpenhamn 2004), Cecilie Felicia 
Stokholm Banke, Demokratiets skyggeside. Flygtinge og menneskerettigheder i Danmark 
for Holocaust (Odense 2005). 
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och judar släpptes in. Men det finns tydliga tecken på att uppfattningen att 

judar var ett problem fortlevde.8 Detta för tankarna till Londons resone

mang: Antisemitismen var en självklar beståndsdel i föreställningar om judar 

men behövde inte visa sig i fientliga handlingar eller i programmatiska anti

semitiska ställningstaganden. Hur skall detta förstås? 

Karin Kvist Geverts försöker utifrån denna fråga problematisera relatio

nen mellan antisemitismens uttryck i attityder och agerande i tesen om det 

antisemitiska bakgrundsbruset.9 I korthet innebär det att antisemitismen var 

en del av det normala i det svenska samhället under 1930- och 1940-talen. 

Det betyder att utgångspunkten för analysen inte längre är frågan huruvida 

aktörerna hade antisemitiska attityder - det förutsätts - utan i vilken mån 

sådana påverkade agerandet. Angående den teoretiska termen skriver Kvist 

Geverts: "Bakgrundsbruset kan liknas vid termen 'vitt brus' som används 

inom statistik och signalbehandling för att beskriva jämt fördelade stör

ningar. Vitt brus är en slags ljudmatta [...] som låter ungefär som ett radio

brus [...]. Inom psykologin används termen 'vitt brus' för att beteckna höga 

och låga ljud som människan inte uppfattar men som finns i bakgrunden 

hela tiden som ett ständigt bakgrundsbrus".10 

Denna målande beskrivning av ett teoretiskt begrepp kan göras mera 

vardaglig. Vi tänker oss ett rum där ett antal aktiviteter och samtal försiggår. 

I bakgrunden brusar en högtalare. Bruset uppfattas sällan på grund av att 

alla är vana vid ljudet men också till följd av att de olika samtalen döljer 

bruset. Men på vissa platser i rummet, under vissa förutsättningar, påverkas 

8 Bl.a. min egen forskning pekar mot detta, se Mikael Byström, En broder, gäst och 
parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i 
svensk offentlig debatt (Stockholm 2006). Se även Mikael Byström & Karin Kvist 
Geverts, "Från en aktivism till en annan. Hur ska Sveriges agerande i flyktingfrågan 
under andra världskriget förklaras?", i Lars M Andersson & Mattias Tydén (red.), 
Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm 2007). 
9 Karin Kvist Geverts vid Uppsala universitet arbetar med en avhandling om antisemi
tism inom Socialstyrelsens utlänningsbyrå. Uttrycket "det antisemitiska bakgrunds
bruset" myntades av Stéphane Bruchfeld i artikeln '"Löjliga anklagelser' - om den s.k. 
historierevisionismen", Historisk tidskrift, tema Antisemitism, (1996:1), s. 131, dock med 
delvis annan innebörd. 
10 Karin Kvist Geverts, Svensk flyktingpolitik i skuggan av Förintelsen. En undersökning 
av utlänningsbyråns attityder och agerande mot de judiska flyktingarna 1938—1944, 
Historiska institutionen och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, 
Uppsala universitet, opublicerat seminariemanus (2006), s. I9f. 
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parterna av att ljudet distraherar dem, får dem att tappa tråden i samtalet 

eller aktiviteten, öka röstvolymen eller helt enkelt sluta tala för att något 

stör. Det antisemitiska bakgrundsbruset skall förstås som detta högtalarbrus. 

Det finns där som en bakomliggande ljudbild och påverkar emellanåt hur 

samtalen och aktiviteterna formas. 

I denna artikel skall jag pröva tesen om det antisemitiska bakgrunds

bruset i en analys av svenska riksdagsdebatter rörande judar under perioden 

1942-1947-

Vid humanitetens yttersta gräns 

Den 13/10 1942 publicerade historikern och debattören Hugo Valentin sin 

artikel "Utrotningskriget mot judarna" i Göteborgs Handels- och Sjöfarts

tidning. Artikeln, som tidigare tryckts i Judisk Krönika, presenterade en 

skakande skildring av hur judarna tvingades till slavarbete, undernäring, 

fångenskap, fördrivning och död.11 

Avslöjanden i stil med Valentins fick dock ett mycket begränsat ge

nomslag i den politiska debatten. En riksdagsman som inte höll tand för 

tunga var E.G.C. Brandt (s) som i januari 1943 kommenterade de nya 

uppgifterna med att engagerat tala för att behandlingen av judar inte 

längre var en politisk fråga utan en fråga om att hålla människan på rätt 

sida om humanitetens yttersta gräns.12 

Brandt var en av få som tidigare engagerat sig för judarnas sak. Han var 

huvudmotionär när ett förslag gällande lag mot rashets lades fram redan i 

januari 1942. Frågan om en lagstiftning mot raspropaganda skulle sedan 

återkomma vid ett flertal tillfällen och debatterna kring förslagen erbjuder 

11 Artikeln finns återgiven hos Saul Friedländer, Massmurder and German Society in 
the Third Reicb (Uppsala 2001), s. 6off. Svanberg & Tydén (1997) har visat att 
kunskap om vad som skedde med Europas judiska befolkning var tillgänglig under 
stora delar av mellankrigs- och krigstiden. Dock kan distinktionen mellan kunskap 
och insikt problematiseras. Valentins och andras agerande visar att insikt faktiskt var 
möjlig i samtiden. Just nu arbetar Göran Leth och Ester Pollack vid institutionen för 
Journalistik, media och kommunikation 0MK) i Stockholm med ett projekt som 
undersöker pressens bevakning av judeförföljelsen och Förintelsen. 
12 Första kammaren (FK) 1943 nr. 2 s. 47ff (Brandt). Se även Fredrik Ström (s) FK 
1942 nr. 29, s. 7$f (Ström). 
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ett belysande exempel på riksdagens allmänna inställning till judar och 

antisemitism.13 Låt oss därför följa dessa debatter litet närmare. 

Lag mot raspropaganda - försök ett 

I januari 1942 lades i både första och andra kammaren fram en likalydande 

motion med förslag om att en lag mot raspropaganda skulle utredas.14 Argu

mentationen hade sin utgångspunkt i den förhärjande antisemitismen även 

om nyckelbegrepp som "jude" eller "antisemitism" inte användes så fre-

kvent. Motionen bör emellertid läsas som ett demokratins upprop mot 

diktaturens Tyskland eftersom huvudtesen löd att antisemitism var ofören

ligt med demokrati. Vad som hände ute i Europa ansågs vara något full

ständigt 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. Motionärerna ville 

rikta uppmärksamheten mot de rasistiska, etniska och ideologiska aspek

terna av det pågående kriget. 

Första lagutskottet svarade i maj att det i sak delade den uppfattning som 

uttrycktes i motionen och medgav att de lagar som behandlade förföljelse och 

förtal på grund av politiska åsikter inte täckte spörsmålet i fråga. Detta sågs 

som problematiskt eftersom "den allmänna anständighetskänslan" blev djupt 

sårad av påhopp baserade på ras eller religion. Men eftersom Straffrättskom

mittén redan inlett en översyn av strafflagen, under vilken frågan låg, såg sig 

utskottet inte ha någon möjlighet att tillmötesgå motionen och därför avslogs 

den.15 

13 Danmark lagstiftade mot rashets redan 1939. Processen och debatterna kan följas hos 
bl.a Bak (2004), främst kap. 13. 
14 Motion 1942 nr. 179 (FK), nr. 233 (AK). I FK var Brandt huvudmotionär. Under
tecknade motionen gjorde även bl.a. Georg Branting, Fredrik Ström, Bertil Eriksson, 
Theodor Magnusson och Hemming Sten. I AK var Rut Gustavsson centralfiguren. 
Hon hade understöd av Bertil von Friesen, Kerstin Hesselgren och Thorwald Ekdahl. 
15 Första lagutskottet 1942, utlåtande nr. 42, s. 8-12. Utskottskommentarer s. uf. 
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Lag mot raspropaganda - försök två 

Den 22 januari 1943 återkom motionen i båda kamrarna.16 Det som föran

ledde detta var förföljelsen "och förintelseåtgärderna mot den judiska be

folkningen i hela Europa - varom fruktansvärda upplysningar [...] blivit 

bekanta". Till skillnad från i den förra motionen var antisemitismen nu det 

helt centrala temat. De "upplysningar" som motionärerna blivit bekanta 

med, via till exempel Valentins artikel, hade de tagit på största allvar. För att 

ge eftertryck åt hur hotfull situationen var framhölls den norska tragedin, 

där deportationen av norska judar torde ha åsyftats. Sverige kunde inte göra 

mycket åt historiens största judepogrom men, framhöll motionärerna, ge

nom lagstiftning kunde åtminstone den inhemska rashetsen stävjas. 

I maj lämnade utskottet sitt svar. Inte heller denna gång gick man mo

tionärerna till mötes; liksom vid föregående tillfälle framhölls att en utred

ning av strafflagen redan pågick. Det mest förvånande är en reservation 

gjord av Birger Gezelius (h), Gösta Siljeström (h) och Carl Lindberg (s) i 

vilken det hävdades att ingenting hade hänt sedan utskottet senast behand

lade motionen som innebar några förändrade perspektiv i frågan.17 Detta är 

förvisso ingen ovanlig kommentar från ett utskott när gamla eller reviderade 

motioner läggs fram på nytt, men i just det här fallet är det en tämligen 

uppseendeväckande formulering. Ty även om reservanterna inte trodde på 

uppgifterna om utrotningskriget på kontinenten var de knappast ovetande 

om vad som drabbat de norska judarna. 

I den efterföljande debatten pläderade både Georg Branting (s) och Brandt 

för lagens nödvändighet. Argumenten var hämtade från Europa och den "ju

diska rasens förintelse" i "speciella avlivningsläger". Branting, en av de debat

törer som i debatten om utlänningslagen 1937 förgäves hade krävt att rasför

följelse skulle omfattas av asylrätten, ger oss en ledtråd till reservanternas och 

andra parlamentarikers inställning. Han påstod sig ha hört lagutskottets leda

möter säga att vad som hände judarna inte angick Sverige. De skulle vidare ha 

menat att det vore ett brott mot neutraliteten om Sverige stiftade en lag mot 

antisemitism, eftersom antisemitismen kunde ses som en hörnpelare i den 

16 Motion 1943 nr. 90,1943 (FK), nr. 137 (AK). 
17 Första lagutskottet 1943, utlåtande nr. 34, s 1-6. Reservationer se s. 6. Även Georg 
Branting reserverade sig men med syfte att riksdagen skulle ge uppdraget att utreda 
en lagstiftning. 
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tyska politiken. Detta pekar mot en mycket strikt tolkning av neutralitets

begreppet, enligt vilken en lag för judarnas skydd kunde uppfattas som en 

åtgärd riktad mot det nationalsocialistiska Tyskland. Branting var överlag 

mycket kritisk till det "tillhälften toleranta betraktelsesätt på antisemitismen" 

som utskottet uppvisade. Också Brandt ansåg att både "medveten" och 

"omedveten" antisemitism spred sig i Sverige. Bland annat exemplifierade han 

med en hänvisning till den riksdagsledamot - tyvärr framgår det inte vem som 

avses - som 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".18 

Jag menar att denna andra motion hade minst tre syften. Det första, 

utan inbördes rangordning, var att ta symbolisk och principiell ställning 

mot judeförföljelsen. Det skall noteras att även om argumenten för en lag 

hämtades från utrikeshändelser så föreslog motionärerna inte något aktivt 

utrikesengagemang. De var tvärtom tydliga med att poängtera att inget mer 

kunde göras än att stävja en inhemsk antisemitism. Det andra syftet var att 

gå till angrepp mot diktaturen och det som ansågs vara ett allt för ljummet 

svenskt ställningstagande för demokratin. Detta var centralt i den första 

motionen, som talade om antisemitismen som demokratins antites, och det 

är i ljuset av detta som också den andra motionens något mer otydliga 

kopplingar mellan dessa företeelser skall läsas. Därmed följer också det 

tredje syftet, nämligen att kritisera neutralitetspolitiken så som den tolkades 

av flertalet i riksdag och regering. Enighetsnormen hade alltjämt sitt grepp 

om riksdagen19 och i och med detta var det riskabelt att explicit kritisera 

neutraliteten. Men motionerna och debattinläggen från Branting och 

Brandt kan uppfattas som argument för att när en diktatur utför handlingar 

som strider mot demokratins väsen var det en plikt att överge neutraliteten 

och öppet gå emot diktaturens intentioner. 

18 För Brantings och Brandts inlägg, se FK 1943 nr. 18, s. 46ff. 
19 Karl Molin, Försvaret, folkhemmet och demokratin. Socialdemokratisk riksdagspolitik 
I939~I945 (Stockholm 1974), s. 207ff. och 342-348; Kent Zetterberg, Liberalism i kris. 
Folkpartiet 1939-1945 (Stockholm 1975) s. 22ff. 
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Nya försök 

Men Brandts och Brantings pläderingar hjälpte föga. Motionen avslogs på 

nytt. Efter kriget, 1946, tog Sten Wahlund (bf) upp tråden när han i en 

interpellation undrade vad som kunde göras för att stoppa den antisemitiska 

propaganda som spreds i landets skolor.20 Statsminister Tage Erlander (s) 

menade att den antisemitiska propagandan inte varit särskilt omfattande 

och att den heller inte hade haft någon effekt eftersom den endast hade 

"väckt löje eller förargelse och harm". Ett regeringsingripande skulle därför 

snarast få negativa konsekvenser. Ty där det inte fanns någon antisemitism 

skulle en åtgärd endast verka menligt "för barn av judiskt påbrå, som under

visas i skolan och där smält väl in". Lagstiftning i all ära men, menade 

Erlander, i det här fallet gick vägen via en aktiv upplysningsverksamhet med 

fostran för människovärdet.21 

Liknande åsikter framkom när justitieminister Herman Zetterberg (s) 

1947 svarade på en interpellation ställd av Manne Ståhl (fp) vars syfte var att 

åter ta upp frågan om en lag mot "spridning av rashets".22 Även Zetterberg 

menade att Sverige i stort sett varit förskonat från antisemitism. Den propa

ganda som förts hade ibland varit grov, det medgavs, men det hette att den 

inte hade haft någon effekt på allmänheten. En lagstiftning sågs dessutom 

som ytterst problematisk. Vad skulle hända med "saklig kritik" mot exem

pelvis "sekter" av olika slag om kritikerna fruktade att de skulle bli föremål 

för lagens granskande öga? Och skulle inte en lag ge näring åt de grupper 

som menade att judarna redan var en privilegierad grupp? Zetterberg lyfte 

istället fram en plan på, som han kallar det, en "snuskparagraf' vars syfte var 

att förhindra spridning av pornografi och annat som kunde väcka anstöt. 

Denna paragraf, menade justitieministern, skulle mycket väl kunna in

rymma förbud mot rashets i form av "påstådda judiska grymheter, ritual

mord och dylikt".23 

När propositionen om revidering av strafflagen lades fram 1948 hette det 

därför att "vissa fall av rashets" kunde läggas till den paragraf som talade om 

företeelser som "sårar tukt och sedlighet eller genom grov kränkning av 

20 FK 1946 nr. 5, s. 3 (Wahlund). 
21 FK 1946 nr. 15, s. 3ff (Erlander). 
22 AK 1947 nr. 28, s. 66 (Ståhl). 
23 AK 1947 nr. 36, s. 63ff (Zetterberg). 
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andras människovärde är ägnad att väcka allmän anstöt" ,24 I anslutning till 

propositionen hade dock motioner väckts av Åke Holmbäck (fp) i första och 

Hilding Hagberg (k) samt Erik Karlsson (k) i andra kammaren, vilka beto

nade nödvändigheten av att ta ett starkare juridiskt avstånd från antisemi

tism och annan rashets än genom att låta det bakas in i en allmän paragraf.25 

Det var den linje som slutligen vann i riksdagen: Rashets förbjöds i lag ge

nom en egen paragraf i lagstiftningen. 

Den korta debatten i samband med att lagen klubbades igenom visar 

dock att lagen trots allt hade sina belackare. Gezelius, som reserverat sig vid 

1943 års försök, vädrade åter sitt missnöje med lagstiftningen, denna gång 

med motiveringen att den var allt för bristfällig. Högerns Karl Wistrand 

ansåg det synnerligen orättfärdigt att det skulle bli förbjudet att förtala till 

exempel zigenare och Jehovas vittnen, men att det alltjämt gick för sig att 

skända landets domarkår och officerare. För bondeförbundaren Oscar 

Werner var lagstiftningen onödig eftersom svenskarna "äro ett upplyst folk" 

och inte ägande sig åt rashets.26 

Flera exempel ovan avslöjar stora mått av naivitet, där antisemitismen 

inte tas på allvar. Det synes som att de katastrofer som skett ute i Europa 

inte beaktades och därmed förblev antisemitismens uttryck och konsekven

ser diffusa begrepp. Antisemitismen sågs dessutom inte som ett svenskt 

problem och framförallt inte som ett aktuellt sådant. Åsikten att lagstiftning 

snarast skulle underblåsa antisemitism möter hos Erlander, Wistrand och 

Zetterberg och det antyds att en lagstiftning skulle kunna tolkas som en 

privilegiering av judarna. 

Vi behöver inte misstro vare sig Erlanders eller Zetterbergs intentioner att 

motverka antisemitismen. Zetterberg var trots allt på det klara med att det 

fanns ett problem vilket kunde lösas på juridisk väg. Men han stannar vid att 

endast grova omdömen i form av anklagelser om ritualmord med mera skulle 

stävjas och motverkas av samma skäl som pornografi. Det är värt att notera att 

Zetterbergs argumentering i första hand gällde hur "allmänheten" kunde 

stötas av grova förolämpningar och att problemet i mindre utsträckning 

handlade om hur judar skulle skyddas från antisemitism och rashets. Genom 

att endast uppmärksamma de grova dragen i antisemitiska föreställningar 

24 Prop. 1948 nr. 80, s. 23 (18:13 under ändringar i strafflagen) 
25 Motion 1948 nr. 280 (FK), framför allt s. iif, nr. 432 (AK). 
26 FK 1948 nr. 24, s. 110 (Wistrand), AK 1948 nr. 24, s. io8f (Werner), s. 109 (Gezelius). 
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lämnades de mindre anstötliga formerna utan kommentarer. Möjligen visar 

det att vissa uttryck för antisemitiska tankefigurer inte uppfattades som sådana 

av Zetterberg. Han var i så fall inte ensam om denna hållning. 

Judarnas eget ansvar 

Socialminister Gustav Möller (s) kunde många gånger uppvisa en rannsa

kande hållning vad det gällde brister i flyktingpolitiken.27 Men angående 

förkrigspolitiken gentemot judarna var Möller i januari 1945 alltjämt ovillig att 

göra djupare reflektioner: 

Det är riktigt att man då var mycket obenägen att ta emot några större antal 
av sådana som voro förföljda i sina hemländer därför att de voro judar. Men 
även om det på den punkten kan ha rått och naturligtvis kommer att råda 
mycket delade meningar, huruvida denna restriktiva politik var befogad eller 
inte, så vill jag att man inte ska glömma, att det här i landet finns mosaiska 
församlingar, och jag vågar försäkra kammarens ledamöter, att den svenska 

regeringen, då det gällde att släppa in judar i landet, var åtminstone lika ge
nerös som den mosaiska församlingen i Stockholm. Jag vill bara att detta 
också skall antecknas till protokollet.28 

Denna passus har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats av forsk

ningen.29 Men diskussionen har oftast stannat vid frågan huruvida 

Möller hade rätt eller om de mosaiska församlingarna de facto hade 

kunnat göra mer, något som är utgångspunkten för Pontus Rudbergs 

artikel i denna antologi. Dock torde det vara uppenbart att den medve

tet restriktiva politik som regeringen drev, och de regler som omgav 

frivillig flyktinghjälp, var av större betydelse för hur många judar som 

släpptes in än hur mosaiska församlingen agerade. 

Utifrån citatet ovan står det hur som helst klart att Möller uppenbarligen 

ansåg att svenska judar hade ett större ansvar för att rädda kontinentens 

27 Se t.ex. FK 1943 nr. 18, s. 6-15; FK 1945 nr. 3, s. 86 (Möller). 
28 FK 1945 nr. 4, s. 11 (Möller). 
29 Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska församlingen i 
Stockholm 1933-1950 (Stockholm 2004), s. 736 Sverker Oredsson, Svensk rädsla. 
Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft (Lund 200t), s. 266f.; Lindberg 
(1973); Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring En svensk kultur
historia (Stockholm 1992), s. 292ff. 
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judar än vad regeringen eller svensken i gemen hade. Därigenom lades skul

den för vad som hade hänt på judarna själva.30 Hade de svenska judarna 

bara varit mer villig att hjälpa "sina egna", tycks Möller mena, hade situa

tionen sett annorlunda ut. Det är för övrigt anmärkningsvärt att den re

striktiva politiken också i efterhand, när nazisternas illdåd var kända, kunde 

anses befogad. 

Knut Petersson (fp) kommenterade Möllers inlägg. Han betvivlade 

inte - det var i stället honom väl bekant - att "vissa judiska kretsar här i 

landet inte alls var så angelägen att uppmuntra immigration av judiska 

flyktingar, men jag vill på det bara svara [...] att det förefaller mig som 

om den svenska flyktingpolitiken inte borde bestämmas av sådana syn

punkter, utan av hänsynen till och omtanke om våra egna kulturtradi

tioner, rättstraditioner och rättsuppfattning".31 Jag menar att Petersson, 

som annars var en mycket empatisk och progressiv debattör, i sitt utta

lande sätter de svenska judarnas agerande, eller icke-agerande, i kontrast 

till "våra egna" uppfattningar om rätt. Detta kan tolkas som att 

Petersson ansåg att svenska judar inte var svenskar i egentlig mening, 

eller åtminstone stod för en annan rättsuppfattning och en annan kul

tur. De var judar, något annat. 

De danska judarna 

Jag har i annat sammanhang formulerat hypotesen om "den nordiska 

tanken".32 I korthet innebär den att det i första hand var mot etniska 

nordbor som Sverige menade sig ha ett flyktingpolitiskt ansvar under 

andra världskriget och att det nordiska ansvaret var överordnat frågor 

om till exempel flyktingens ideologiska hemvist eller flyktingens skydds-

eller humanitära behov.33 Hypotesen om den nordiska tanken har klara 

30 Ett inte helt ovanligt argument, se t.ex. Andersson (2000), s. zif; Henrik Bachner, 
Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 194$ (Stockholm 1999), s. 67. 
31 FK 1945 nr. 4, s. nf (Petersson). 
32 Detta begrepp bör inte blandas samman med den "nordiska tanke" som 
formulerades i Nazityskland, grundad på rasbiologiska och mytiska föreställningar om 
en arisk samhörighet mellan de nordiska länderna och Tyskland. Se Birgitta E. 
Almgren, Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933-1945 (Stockholm 
2005), s. 5if. 
33 Byström (2005). 
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beröringspunkter med Paul A. Levines broderfolkshypotes.34 Levine 

betonar att de nordiska judarna kunde ses som ett broderfolk och där

med kunde omfattas av ett aktivt svenskt stöd. Jag menar att ytterligare 

ett steg kan tas i analysen: Även om dessa flyktingar var nordbor så var 

de alltjämt också judar. De nordiska judar som flydde till Sverige om

nämndes och diskuterades på ett annat sätt än övriga nordbor. De var, 

för att parafrasera, i bästa fall "halvbröder" och som sådana hade de 

ingen självklar plats i familjen. Detta är en viktig kontext när vi skall 

förstå det svenska agerandet och debatten vid mottagningen av de 

danska judarna hösten 1943. 

Kommentarerna till utrikesminister Christian Giinthers (opol) relativt 

utförliga redogörelse för händelseförloppet var vid det hemliga sammanträ

det i oktober minst sagt sparsamma.35 Östen Undén (s) sade visserligen att 

aktionen hade lett till stor tillfredsställelse "både inom och utom vårt land" 

men mycket mer framkom inte.36 

I höstsessionens inledande debatt i riksdagen fick däremot de danska 

flyktingarna ett större utrymme. Flera talare uttryckte tacksamhet mot re

geringen för att den tagit emot dessa "olyckliga människor" och det gjordes 

ingen hemlighet av att flyktingarna till stor del utgjordes av judar. Visserli

gen valde några att tala om danska flyktingar i allmänhet37 men andra talade 

om de "danska flyktingarna av judisk börd" eller helt enkelt "de danska 

judarna".38 Flera debattörer underströk att det Sverige gjort för dessa judar 

låg i linje med tanken på ett framtida Norden.39 Att agera till förmån för 

danska judar var också att handla för Nordens sak.40 

Några månader senare redogjorde statsminister Per Albin Hansson (s) 

och utrikesminister Giinther bland annat för "frågan om de danska judarna" 

och "andra flyktingar från Danmark". Där gjordes en poäng av att så många 

34 Levine (1996). 
35 Hemliga sammanträdet, FK 1943 18/10, s. I95ff (Giinther). 
36 Hemliga sammanträdet, FK 1943 18/10, s. 201 (Undén) 
37 FK 1943 nr. 28, s. 42 (JB Johansson), s. 45 (Åkerberg, 2:e vice talman), s. 54 
(Gränebo, i:e vice talman). 
38 AK 1943 nr. 28, s. 14 (von Friesen), s. 39, (Waldemar Svensson), s. 18 (Vougt). 
39 FK 1943 nr. 28, s. (Ohlin), s. 39f (Sandler), AK 1943 nr. 28, s. 18 (Vougt). 
40 FK 1943 nr. 28, s. 39f (Sandler), AK 1943 nr. 28, s. 18 (Vougt). 
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flyktingar, också judar, omgående satts i arbete.41 Vad den summariska 

redogörelsen visar är att man från regeringens sida inte såg alla danska flyk

tingar som ett broderfolk utan gjorde en indelning i "judar" och "andra".42 

Detta kom också tydligt till uttryck i den allmänna samhällsdebatten, inte 

minst i en påtaglig rädsla för hur dessa danska judar skulle påverka förhål

landena på den svenska arbetsmarknaden.43 Det är möjligtvis denna rädsla 

som märks i Hjalmar Svenssons (bf) bekymrade reflektion över "hur det ska 

bli i framtiden, därest dessa flyktingar komma att uppträda i sådana antal, 

att de kan föra med sig vissa bekymmer".44 

Ett förslag inte värt att bemöta... 

De danska judarnas situation ledde till ett visst aktivt engagemang men över 

lag var judarnas situation och antisemitism ett försumbart problem för 

många svenska parlamentariker. 

Låt oss backa tillbaka till maj 1943, några månader efter den andra motio

nen om lag mot raspropaganda och cirka ett halvår efter Valentins artikel. Då 

bad Hilding Hagberg (k) utrikesministern och regeringen att pröva möjlighe

ten att den svenska Greklandshjälpens45 fartyg på hemvägen skulle kunna ta 

med flyktingar, "särskilt då [...] judiska flyktingar". "Det försiggår en utrot

ningskampanj mot det judiska folket i det av tyskarna besatta Europa", kon-

41 Hemliga sammanträdet, FK 1943 17/12, s. 2i3f (Hansson) och likalydande AK 
(Gunther). 
42 Karin Kvist Geverts resultat visar att detta särskiljande också förekom inom 
utlänningsbyrån, både i diskussionerna och i praktiken. Officiellt hade judar upphört att 
särskiljas från andra flyktingar i augusti 1943, men internt fortsatte detta förfaringssätt 
åtminstone fram till februari 1944. Se även Byström & Kvist Geverts (2007). 
43 Mikael Byström, "Goda självförsörjare eller främmande råttor? Den offentliga 
diskussionen kring flyktingens plats på arbetsmarknaden 1942-1947", Arbetarhistoria 
(2006:2-3). För synen på judisk arbetskraft, se Sven Nordlund, '"Kriget är slut. Nu kan ni 
återvända hem!' Judiska flyktingar på svensk arbetsmarknad 1933—1945", Historisk 
Tidskrift, (1999:1). För den utländska arbetskraften se Björn Horgby, Dom där. 
Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890—1960 (Stockholm 1996); Lars 
Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och polska koncentrationsläger-jangar 
som reservarbetskraft i skånska jordbruk kring slutet av andra världskriget (Lund 1995); Sven 
Nordlund, Invandringen till Sverige 1920—1945 (Göteborg 1970). 
44 Hemliga sammanträdet, AK 1943 17/12, s. 555 (Svensson). 
45 Greklandshjälpen 1942—1945 var en aktion där svenska Röda korset var involverat och 
där mat och andra förnödenheter skickades till Grekland. 
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staterade Hagberg, och framhöll att hans förslag inte var "alldeles omöjligt" att 

genomföra.46 Trots att kommunisterna på flera plan var ett isolerat parti är det 

ändå uppseendeväckande att ingen annan talare vare sig stödde eller förkas

tade förslaget. Hagberg stod helt ensam, som om han nämnde en fråga som 

inte gick att diskutera. Utrikesminister Giinther torde ha känt till åtminstone 

lika mycket om "utrotningskampanjen" som Hagberg eller Brandt men han 

valde att inte ta upp frågan i sina genomgångar. Inte heller kommenterade 

han Hagbergs förslag, en underlåtelse som Hagberg gjorde en poäng av ge

nom att begära att detta skulle föras till protokollet. 

Vad detta tydliga förtigande av frågan kan betyda är öppet för tolkning. 

Kanske var det av rädsla för tyska reaktioner som Giinther och riksdagen 

höll tyst. Kanske var det av hänsyn till Greklandshjälpens fortskridande som 

frågan negligerades. Kanske var det för att frågan ansågs oviktig. Men det 

måste likväl poängteras att det var ett explicit och fullt rimligt förslag på en 

svensk aktivitet för judarnas sak, ett förslag som fick eka ut i tomma intet. 

.. .och ett förslag omöjligt att avböja 

I slutskedet av kriget igångsattes den Röda korsaktion, som har gått till 

historien som "De vita bussarna". Bland de räddade koncentrationsläger

fångarna fanns många judar, dock osäkert hur många.47 Under våren tillmö

tesgick regeringen också en förfrågan från de allierades hjälporgan UNRRA 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) om att ta emot 

ytterligare koncentrationslägerfångar, främst svårt sjuka kvinnor, som skulle 

ges vård och omsorg under en kortare tid för att sedan återvända till sina 

hemländer.48 

46 Hemliga sammanträdet, AK 1943 13/5, citat s. 49if och 506 (Hagberg). 
47 Exakt hur många koncentrationsfångar som hjälptes till Sverige genom de vita 

bussarna är ännu inte fastslaget av forskningen och inte heller hur många av dessa 

som var judar. Se Ingrid Lomfors, Blind fläck. Minnen och glömska kring Svenska 

röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945 (Stockholm 2005), s. föff; Sune Persson, 

"Vi åker till Sverige". De vita bussarna 1945 (Rimbo 2002) s. 432ff; Olsson (1995), s 

27f. 
48 Se t.ex. Steven Koblik, "Om vi teg, skulle stenarna ropa". Sverige och judeproblemet 
I933~I945 (Stockholm 1987), s. 141; Olsson (1995), s. 27f. Om UNRRA, se t.ex. Kim 
Salomon "The Cold War Heritage: UNRRA and the IRO as Predecessors of 
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Trots att Hagbergs förslag aldrig ledde till något agerande, gjorde alltså 

svenska myndigheter andra insatser till hjälp för judarna vid krigsslutet. 

Men tyder det nödvändigtvis på en förändrad attityd? Inte helt självklart. 

Forskningen kring Röda korsaktionen visar att det i första hand var svenskar 

i Tyskland och etniska nordbor som skulle ges plats i Bernadottes vita bus

sar.49 Och om den så kallade UNRRA-aktionen sade Möller följande i maj: 

"Den svenska regeringen har icke ansett sig kunna avvisa anspråk av detta 

slag, men jag medger att vi varit ganska restriktiva. Vi ha sagt att vi kunna 

tänka oss att taga emot ett tiotusental barn och sjuklingar, som alltså tillsvi

dare kanske under några månader skulle få vistats i Sverige". I FK tillade 

han att möjligen skulle "vi inte slippa undan" med dessa.50 Han var i presen

tationen av hjälpaktionen också mån om att understryka att åtagandet avsåg 

en kortare period eftersom kontingenten sedan skulle resa vidare eller åter

vända till hemlandet.51 

Förvisso fälldes dessa uttalanden i samband med ett förslag om att social

departementets utlänningsverksamhet skulle få minskade anslag, vilket Möller 

givetvis motsatte sig. Men uttalandena tyder ändå på att UNRRA-aktionen 

inte var något populärt projekt för Möller. 

Den skeptiska inställningen kan förstås som ett uttryck för att de före 

detta fångarna bestod av den typ av utlänningar som Sverige helst ville und

vika.52 De var sjuka, arbetsoförmögna judar från kontinenten vilka bara 

skulle var till belastning. Det är sannolikt att regeringen till stor del accepte

rade förslaget i förhoppningen att få den "good-will" som landet så väl be

hövde efter all internationell kritik. 

UNHCR", i Göran Rystad (ed.) Tbe Uprooted: Forced Migration as an International 

Problem in the Post-War Era (Lund 1990). 
49 Lomfors (2005); Persson (2002). 
50 AK 1945 nr. 22, s. 59f, citat s. 60; FK 1945 nr. 22, s. 5iff, citat s. 53 (Möller). 
51 Detta kan jämföras med den tidigare policyn att erbjuda transmigrantflyktingar 
visum, d.v.s. såvida flyktingen skulle resa vidare kunde Sverige ge viss hjälp. 
52 Forskningen har påvisat en rangordnad syn på vilka grupper av flyktingar som 
kunde ses som välkomna, där socialdemokrater föredrogs framför kommunister, 
icke-judar framför judar och kvalificerad framför okvalificerad arbetskraft. Se 
Rudolf Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet: Den sudettyska invandringen 

till Sverige 1938-1955 (Göteborg 1997), s. 50-55; Lindberg (1973), s. 291. Detta har 
lyftas fram som ett av flera förklarande perspektiv för krigstidens flyktingpolitik, 
se Byström & Kvist Geverts (2007). 
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Retrospektiva omdömen? 

Medan myndigheterna under efterkrigstiden producerade ett antal "vitböcker" 

om vissa besvärande krigstidsfrågor, kom det svenska agerandet i fråga om judar 

och Förintelsen aldrig till någon prövande uppgörelse.53 Förvisso konstaterades i 

den svenska flyktingpolitikens bokslut, Sandlerkommissionens första rapport, 

att en svängning mot en generösare flyktingpolitik kom alltför sent och att mer 

hade kunnat göras för de judiska flyktingarna.54 Åke Holmbäck (fp) instämde 

vid ett tillfälle i Sandlerkommissionens slutsatser och Hilding Hagberg (k) ansåg 

att kommissionens rapport var "ett skakande dokument över den flyktingpoli

tik, som förts i vårt land under krigsåren". Hagberg anlade ett tydligt moraliskt 

perspektiv när han sade att dödslistorna i "Maidanek, Belsen och Auschwitz och 

andra förintelseläger" hade blivit betydligt kortare om en annan politik hade 

förts.55 Men mycket mer än så blev det aldrig av en politisk eller moralisk 

uppgörelse i förhållande till "utrotningskriget". 

På det antisemitiska brusets våglängd 

Det fanns ingen debattör som i riksdagen under perioden 1942-1947 uttryckte 

programmatisk antisemitism. Även stereotypa antisemitiska artikuleringar -

exempelvis "juden" som schackrare eller som världskonspiratör - lyser med sin 

frånvaro. Men några debattörer, som Möller och Knut Petersson, var trots 

goda intentioner oförmögna att se att de uttryckte tankekonstruktioner om 

"juden" som låg nära det antisemitiskt tankegodset. Andra aktörer, som till 

exempel Erlander och Zetterberg, visade i sina inlägg en mycket begränsad 

förståelse för antisemitismens uttryck och konsekvenser. Anmärkningsvärda är 

också de reservationer gällande motionen om lag mot raspropaganda från 1943 

i vilka det hävdades att inget nytt hade tillkommit som skulle göra att utskot

tet behövde revidera sitt utslag från året innan. Detta är iögonfallande, då 

53 Vitböckernas syfte var att tydliggöra vissa förhållanden för att förbättra viktiga 
internationella relationer. Om vitböcker, se Wilhelm Carlgren, Korten på bordet? 
Svenska vitböcker om krigsårens utrikespolitik (Stockholm 1989). 
54 Statens offentliga utredningar (SOU) 1946:36, Parlamentariska undersöknings
kommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst I: Betänkande angående 
flyktingars behandling, s. 325. 
55 FK 1947 nr. 30, s. ii4ff (Holmbäck), AK 1946 nr. 25, s. 19 (Hagberg). 
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kunskapen om Förintelsen börjat spridas och vetskapen om de norska judar

nas öde var allmän. 

Debattörerna var emellertid medvetna om antisemitismens existens och 

de moraliska, demokratiska och humanitära problem som var förknippade 

med frågan. Det faktum att både Möller och Hagberg betonade att vissa 

saker skulle skrivas in i protokollet antyder att debattörerna reflekterade över 

frågans moraliska karaktär. Men denna kunskap omsattes varken i något 

aktivt bekämpande av antisemitismen eller i spontana aktioner för konti

nentens judar, vare sig under eller efter kriget. Antisemitismen sågs alltjämt 

som ett avgränsat judiskt eller tyskt problem och sattes endast undantagsvis 

in i ett större sammanhang. 

Min tolkning är att det antisemitiska bakgrundsbruset visade sig fragmenta

riskt i vissa inlägg men mest tydligt i diskussionen kring de danska judarna. 

Att ett engagemang för judarna blommade upp vid mottagandet av dessa 

danskar beror säkerligen på flera faktorer, så som humanitet, det strategiska 

läget, påtryckningar från de allierade och sökandet efter "good-will". Jag me

nar dock att den nordiska tanken var en viktig del av detta engagemang. Sve

rige hade, vilket framgår av debatten, ett särskilt ansvar för de nordiska län

derna. Men det behövde understrykas och poängteras att agerandet för de 

danska judarna låg i linje med den nordiska omsorgen. Detta etniska perspek

tiv kan hänföras till ett antisemitiskt bakgrundsbrus så som det definierats av 

Kvist Geverts: Förvisso handlade det om danskar vilka givetvis skulle hjälpas. 

Men samtidigt var det fråga om judar och då kom bruset upp till ytan när det 

gjordes skillnad på "vanliga danskar" och problematiska "danska judar". 

När Brandt och Branting med olika ord talar om en "medveten" och 

"omedveten" antisemitism kan det tolkas som att det av samtiden uppfatta

des som det Kvist Geverts kallar för ett antisemitiskt bakgrundsbrus. Och 

det bruset var, enligt min mening, starkt begränsande för hur aktörerna 

tänkte och agerade i fråga om judarnas sak och antisemitismen. Detta kan 

förklara det oförstående som visades de förslag som framfördes av Brandt, 

Hagberg och andra. Exemplen Brandt och Hagberg visar samtidigt att vissa 

personer inte påverkades av bruset och att det, vintern 1942-1943, var fullt 

möjligt att ha god kännedom om vad som skedde ute i världen. Det visar 

också att det var fullt möjligt att tala i klartext om förintelse och utrotning 

utan att det bestreds i sak. Detta antyder att kunskapen om det pågående 

folkmordet var allmän, ett outtalat faktum, som ingen motsade. 

135 



Detta resonemang pekar vidare mot det som jag menar är det mest 

framträdande draget i riksdagens debatter om judar, Förintelsen och anti

semitism: Tystnaden. Det finns flera aspekter av denna. För det första togs 

frågorna inte upp särdeles ofta. För det andra blev det aldrig några omfat

tande diskussioner. För det tredje var de diskussioner som fördes fragmenta

riska och de enskilda frågorna kopplades sällan samman till ett enhetligt 

debatterna. För det fjärde möttes flera försök att skapa debatt med en mur 

av tystnad. Sammantaget är det lätt att få intrycket att dessa frågor visades 

ett markant ointresse. I realiteten behöver det inte vara så eftersom ett flertal 

faktorer påverkade vad som diskuterades i riksdagen: Andra frågor var mer 

akuta och låg inom riksdagens direkta handlingsutrymme, världen var full 

av andra katastrofer vilka inte heller berördes et cetera. 

Tystnaden är alltid vansklig att analysera men är ibland alltför påtaglig 

för att inte problematiseras. Flera vetenskapliga discipliner har ägnat sig åt 

hur tystnad skall tolkas. Thomas N. Huckin, professor i engelska och ling

vistik, har i en inflytelserik artikel diskuterat fem olika typer av tystnader i 

texter och tal.56 Huckin ägnar sig mest åt vad han kallar den diskreta tystna

den - när talaren/författaren vill undvika vissa ämnen därför att de är besvä

rande för honom/henne eller lyssnaren/läsaren. Framförallt uppmärksam

mar Huckin den manipulativa tystnaden, den typ av tystnad som är ämnad 

att förtiga viss information. 

Genom att försöka konstruera kontextuella modeller, det vill säga mo

deller av vad talaren/författaren och lyssnaren/läsaren har för gemensamma 

kunskaper och värderingar, menar Huckin att det är möjligt att säga något 

om vad som lyser med sin frånvaro i kommunikationen trots att det borde 

omnämnas. "Such textual silence must, in some sense, be relevant to the 

topic and the surrounding context; otherwise, virtually anything unsaid 

would count as 'textual silence' in virtually any text".57 Detta är förstås ett 

mycket viktigt påpekande men visar också på teorins begränsning: Vad av 

det som utelämnas är relevant? 

Huckin poängterar att vad som sägs och inte är en fråga som hör samman 

med den ideologiskt diskursiva världen. "Writers and speakers commonly 

frame public issues by mentioning certain relevant topics and subtopics while 

56 Thomas Huckin, "Textual Silence and the discourse of homelessness", Discourse & 
Society, nr 13 (3), (2002). 
57 Huckin (2002), s. 353. 
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ignoring others. In so doing, they are in effect setting the context so as to 

invoke a certain context model, i.e. give the text representation a certain 

'slant'."58 

Med detta vill jag endast markera att tystnaden är ett viktigt instrument i 

den mänskliga kommunikationen. Därmed vill jag peka på möjligheten att 

tystnaden var en viktig beståndsdel i skapandet av en diskurs som rörde 

frågor om judar, Förintelsen och antisemitismen. Måhända kan Kvist 

Geverts tes om det antisemitiska bakgrundbrusets betydelse utökas med 

Huckins resonemang. Det är ju, när allt kommer omkring, när samtalen 

tystnat i rummet som högtalarens brus blir som mest påtagligt. 

58 Huckin (2002), s. 354. 
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Slutna utlänningsförläggningar för 
civila i Sverige under andra 
världskriget 

Ett systemperspektiv i en omvärldskontext 

Tobias Berglund 

Till följd av det flyktingtryck det svenska samhället utsattes för under andra 

världskriget utvecklades en omfattande organisation för mottagande och 

hantering av utlänningar och flyktingar. Viktigast i denna var de förlägg

ningar och läger som inrättades. Civila flyktingar handhades av Statens 

utrymningskommission, Socialstyrelsen och senare Statens utlänningskom

mission och militära flyktingar av försvarsstaben.1 

Den civila organisationen bestod dels av slutna förläggningar där utlän

ningar genom myndighetsbeslut kunde frihetsberövas, dels av öppna förlägg

ningar som syftade till att tillgodose utlänningars och flyktingars uppehälle 

under viss tid. De militära lägren, i vilka utländsk militär personal internera

des, var per definition slutna i så måtto att de internerade krigsmännen var 

frihetsberövade till dess att deras internering hävdes. 

De slutna civila utlänningsförläggningarna är av särskilt intresse. De för

sta upprättades i mars 1940 efter ett den 25 februari 1940 fastställt tillägg till 

den kungörelse om särskild tillsyn över utlänningar som varit i kraft sedan 

den 1 september 1939. I dessa förläggningar kunde därefter civila utlänningar 

som befann sig i Sverige genom beslut av Socialstyrelsen frihetsberövas på 

obestämd tid utan rättegång. En sådan internering omprövades av Social

styrelsen efter närmare ett år. Omprövningen grundades på ett utlåtande om 

internen som gjordes av förläggningsdirektören. Utlåtandena var inte sällan 

1 Föreliggande artikel utgår från min magisteruppsats, "Slutna utlänningsläger i Sverige 
under andra världskriget. Ett systemperspektiv i en omvärldskontext." Historiska 
institutionen, Uppsala 2006. 
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såväl godtyckliga som insinuanta. I regel beslutade Socialstyrelsen i enlighet 

med förläggningsdirektörens utlåtande, och beslutet var inte möjligt att 

överklaga. Systemet utgjorde alltså ett avsteg från grundläggande rättsstatliga 

principer och är därför ett intressant forskningsobjekt. Av de fjorton slutna 

förläggningar som var i funktion under andra världskriget har endast tre 

beskrivits närmare i tidigare forskning. Analyser av samtliga förläggningar 

som system betraktat saknas. De orsaksförklaringar som hittills lanserats 

vilar därför på bräcklig grund. Jag kommer i det följande att visa att de 

dessutom är felaktiga. 

Eftersom utformningen av förläggningsorganisationen följde utform

ningen av den svenska flyktingpolitiken under andra världskriget, kan den 

även användas som utgångspunkt för en analys av orsakerna till föränd

ringarna i denna politik. Förläggningsorganisationen utgör ett lämpligt 

analysobjekt då dess fysiska utformning och förändring kan följas i detalj. 

I föreliggande text kommer verksamheten i samtliga slutna förläggningar 

för civila flyktingar som inrättades under andra världskriget att beskrivas och 

analyseras. Med utgångspunkt från Sveriges förhållande till skeendet i om

världen kommer vidare syftet med upprättandet av och verksamheten i dessa 

förläggningar att analyseras. Dessutom skall den svenska utlännings- och 

flyktingpolitiken i allmänhet diskuteras. 

En fråga om disciplinering? 

Den begränsade forskningen om de svenska civila interneringsförläggning-

arna behandlar enstaka, välkända sådana. Utifrån verksamheten i dessa 

förläggningar dras vittgående slutsatser om systemets funktion i dess hel

het. Jörg Lindner har analyserat de två mest kända förläggningarna -

Långmora och Smedsbo i Kopparbergs län - och Jesper Johansson har 

gjort en lokalhistorisk undersökning av verksamheten i Vägershult i 

Kronobergs län. Båda menar (med snarlik argumentation och teori

användning) att det svenska civila interneringssystemet under andra 

världskriget var ett uttryck för disciplineringssträvanden, att internerings

systemet "byggde på en maktutövning som var total och flerdimensionell", 

där internerings- och flyktingförläggningarna utgjorde denna maktutöv

nings "rumsliga och tidsliga disciplinära sfär". Orsaken till interneringen 

av utländska medborgare i slutna förläggningar i Sverige under andra 
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världskriget blir, i deras tolkning, huvudsakligen en önskan om maktut

övning genom tidsmässig och rumslig disciplinering.2 

Att disciplinering är en nödvändig effekt av det moderna västerländska 

kapitalistiska samhället torde vara oomstritt liksom att sådan tillämpades i 

de civila interneringsförläggningarna, precis som i all annan organiserad 

verksamhet - privat såväl som offentlig - i Sverige vid denna tid. Däremot 

torde påståendet att orsaken till att de slutna utlänningsförläggningarna 

inrättades var en önskan om maktutövning och disciplinering vara svårt att 

leda i bevis. 

Beskrivningen och kategoriseringen av disciplineringens former riskerar 

att resultera i en tolkning av lägren som enbart disciplineringsinstitutioner, 

att bli endast en återgivning av verkan, och så blir det också i Lindners och 

Johanssons studier. Den teoretiska inspirationen resulterar vidare, inte minst 

i Johanssons fall, i att historiska företeelser enbart döps om. Lägrets inhäg

nad blir "den rumsliga disciplinära sfären", arbetsschemat "den tidsmässiga 

disciplinära sfären", och vaktkonstaplarna blir "underkuvarna".3 

Disciplineringsperspektivet är för snävt; det är orimligt att uttala sig om 

systemnivån utifrån enskilda förläggningar. Jag kommer därför att studera 

samtliga civila interneringsförläggningar i ett systemperspektiv och argumen

tera för att förläggningarnas inrättande och förläggningssystemets utform

ning och förändring i stor utsträckning bestämdes av Sveriges förhållande 

till omvärlden. Den tes jag kommer att driva lyder: Förändringen av Sveri

ges förhållande till omvärlden under perioden september 1939 till december 

1945 resulterade i en förändring av utformningen och driften av den för

läggningsorganisation som skapades för att internera civila utlänningar och 

flyktingar i Sverige under denna tidsperiod. 

Ett vidare sammanhang 

Det svenska civila interneringssystemet kommer alltså att analyseras i rela

tion till förändrade förutsättningar i omvärlden under andra världskriget. 

2Jörg Lindner, "Att röka på förbjuden plats kostar en månads fickpengar. Svenska 
arbetsläger under andra världskriget: diskriminering, degradering och discipline
ring", Arbetarhistoria (1994:1), s. 3-13; Jesper Johansson, Vägershult. En disciplin
förläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget (Växjö 2004). 
3 Lindner (1994); Johansson (2004). 
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För att strukturera analysen kommer krigsutvecklingen att delas in i fem 

strategiska skeden. Dessa är: perioden från september 1939 till december 

1941; perioden från januari 1942 till november 1942; perioden från december 

1942 till juli 1943; perioden från augusti 1943 till juli 1944 samt perioden från 

augusti 1944 till december 1945. 

Det interneringssystem som undersöks är de förläggningar och den organi

sation som drevs av civila svenska myndigheter. De förläggningar som drevs av 

andra nationers legationer kommer inte att behandlas. Förändringen av inter

neringssystemet kommer att analyseras utifrån två huvudteman: 

• interneringssystemets utformning; 

• behandlingen av de internerade inom respektive kategori (na

tionstillhörighet, politisk hemvist etc.).4 

Inledningsvis kommer också interneringssystemets övergripande mål att 

redovisas. Målsättningen med interneringen av utländska medborgare som 

kollektiv betraktade var, som kommer att framgå, i stort sett oförändrad 

under hela den tid systemet var i drift, varför orsaker till förändringar i sy

stemets utformning liksom i behandlingen av olika kategorier internerade 

måste sökas någon annanstans, främst i förändringarna i omvärlden. 

Lägerarkiv och utredningar 

Källorna utgörs av såväl offentligt tryck som otryckt material. Det offentliga 

tryck som används är ett av de betänkanden som framställdes av den så 

kallade Sandlerkommissionen strax efter krigsslutet.5 Det innehåller en 

mängd information om de flesta aspekter av den svenska flyktingpolitiken 

under kriget. Kommissionen försöker klarlägga flyktingpolitikens utform

ning och effekter och presenterar orsaker och förklaringar till missförhållan

den. Det är i förklaringarna som betänkandets svagheter ligger. Som källa 

till organisationsstruktur och andra förhållanden har det däremot ett stort 

värde. 

4 Dessa kategorier hänför sig främst till politisk åskådning och nationalitet. Bland de 
tyska internerade fanns exempelvis såväl nazister som antinazister. 
5 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och 
säkerhetstjänst. 1, Betänkande angående flyktingars behandling, SOU 1946:36, 
Stockholm 1946. 
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Det otryckta material som används är Andra världskrigets lägerarkiv 

från Statens utlänningskommission (SUKL), vilket finns på Riksarkivet 

(RA).6 SUKL består av samtliga enskilda civila lägerarkiv. Dessa innehåller 

handlingar och skrivelser till och från centrala myndigheter, andra in

kommande och utgående skrivelser, förhörsprotokoll och polisutred

ningar, journal- och tjänsteanteckningar, liggare, diarier, kartotek, sjuk-

rullor, diagram, förpassningshandlingar, personakter och övriga beslut i 

flyktingärenden. Lägerarkiven är i de flesta fall hårt gallrade, vilket kan ha 

resulterat i en viss tendens. Avsaknad av material avseende vissa förhållan

den tillåter därför inte slutsatsen att dessa förhållanden inte förelåg. Ten

densen korrigeras emellertid delvis då det är systemet som undersöks, 

varför materialet får karaktär av massdata. 

Flyktingar, utlänningar och krigsmän 

Historikern Michael Marrus definierar en flykting som en individ som är 

tvingad på flykt på grund av förföljelse eller katastrofer orsakade av andra 

människor, som krig eller inbördeskrig, och som har sökt en fristad på obe

stämd tid.7 Till detta bör läggas att ett återvändande är omöjligt så länge 

orsaken till flyktingskapet kvarstår. 

En utlänning kan definieras som en människa med en annan nationalitet 

än befolkningen i det land han vistas, men för vilken ett eller flera av ovan

stående rekvisita inte nödvändigtvis är giltiga. 

Militära flyktingar i ett neutralt land kan indelas i två grupper. Den ena 

gruppen utgörs av utländsk militär personal som lovligen eller icke-olovligen 

inträtt på neutralt territorium. Den andra är krigsmän som olovligen avvikit 

från sina förband och inträtt på neutralt territorium. Dessa fanflyktiga är 

formellt att betrakta som civila flyktingar. 

6 Riksarkivet (RA), Statens utlänningskommission, Andra världskrigets lägerarkiv 
(SUKL). Sekundärkällor används i vissa fall i kompletterande syfte. 
7 Michael Marrus, The Unwanted. European Refugees from the First World War 
through the Cold War (Philadelphia 2002). 
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Att undvika begreppsförvirring 

I det otryckta källmaterialet förekommer en mängd begrepp, ofta avseende 

samma fenomen. De slutna institutioner i vilka civila utlänningar och flyk

tingar omhändertogs kallas ömsom läger, ömsom förläggningar. Den högste 

chefen för en sådan institution kallas lägerchef, -kommendant, -föreståndare, 

-direktör, -föreståndare, eller förläggningschef. För att undvika förvirring 

används Sandlerkommissionens benämningar vid beskrivningen av de civila 

utlänningsförläggningarna, nämligen förläggning och förläggningsdirektör. I 

vissa fall används termen interneringsförläggning och frihetsberövande i en 

sådan förläggning benämns internering.8 

För de utlänningar och flyktingar som befann sig i någon typ av förlägg

ning eller läger förkommer också olika beteckningar. Även i detta fall an

vänds Sandlerkommissionens (förvisso inte helt stringenta) beteckningar. 

Personer i slutna förläggningar kallas i det följande intern, utlänning eller 

flykting.9 

Total tysk dominans: september 1939 till december 
1941 

Skeendet i omvärlden 

De tidiga krigsåren innebar stora framgångar för Nazityskland såväl militärt 

som politiskt. Den tyska dominansen fick givetvis återverkningar på den 

svenska utrikespolitiska hållningen men även den sovjetiska expansionspoli

tiken, främst manifesterad i angreppet på Finland, samt det faktum att 

västmakterna hade intresse av att kontrollera de svenska malmfälten var 

givetvis viktiga faktorer att väga in vid utformandet av den svenska politi

ken.10 

8 SOU 1946:36. 
9 Ibid. 
10 Michael Tamelander och Niklas Zetterling, Den nionde april. Nazitysklands inva
sion av Norge (Lund 2004), s. 16-19; Martin Fritz, "Ekonomisk neutralitet under 
andra världskriget. En fråga om praktisk politik", i Stig Ekman (red.), Stormaktstryck 
och småstatspolitik (Stockholm 1986), s. 185 och Martin Fritz, German steel and 
Sivedish iron ore 1939—1945 (Göteborg 1974), s. 127-129. 
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Vid tiden för Förenta staternas inträde i kriget mot Japan och Tyskland i 

december 1941 behärskade axelmakterna ett område som sträckte sig från 

Nordkap i norr till Libyen i söder och från Normandie i väster till Moskva i 

öster. Sverige var från alla håll omgivet av tyskkontrollerat område - Norge, 

Danmark, Polen och de baltiska staterna var ockuperade och Finland hade 

inträtt som dey«cft?-allierad till Nazityskland i dess krig mot Sovjetunionen. 

Interneringssystemets övergripande mål 

Den juridiska grunden för den utlänningspolitik som bedrevs under andra 

världskriget lades i och med stadfästandet av 1927 års utlänningslag, vars 

huvudprinciper hade utarbetats under 1920-talet. Huvuddragen i denna 

lagstiftning var en mycket restriktiv inställning till utlänningar, vilken 

främst berodde på en oro för utländsk konkurrens på den svenska arbets

marknaden. Lagstiftningen syftade dock även till att skydda den svenska 

"rasen". 1927 års utlänningslag antogs provisoriskt till 1932, varefter den 

förlängdes med ytterligare fem år. I den nya utlänningslag som antogs 

1937 kom huvudprinciperna från den gamla lagstiftningen att kvarstå. I 

1937 års utlänningslags paragraf 54 gavs justitiedepartementet (Kungl. 

Maj:t) befogenhet att vid krig eller krigsfara frångå lagens bestämmelser, 

eller att utfärda erforderliga tilläggsbestämmelser (så kallade administrativa 

författningar).11 

Den svenska statsledningens övergripande mål under andra världskriget 

var att bevara Sverige som suverän stat.12 I en administrativ författning (nr. 

599) av den 1 september 1939 - den så kallade tillsynskungörelsen - föreskrevs 

särskild tillsyn över utlänningar, och genom ett tillägg till denna kungörelse av 

den 25 februari 1940 infördes möjligheten att omhänderta (internera) utlän

ningar i (sluten) förläggning. Vidare infördes möjlighet att ta utlänning i 

(fängsligt) förvar. I förlängningen syftade dessa åtgärder, liksom den svenska 

11 Siv Rehn, Internerad i norra Sverige. Krigsmaktens och Utlänningskommissionens 
interneringsläger i Norr- och Västerbotten under åren 1940—1945 (Stockholm 2002), s. 19— 
20; Lars Hallberg, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840— 
ippo (Stockholm 2001), s. 142. 
12 Karl Molin, Hemmakriget. Om den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister 
under andra världskriget (Stockholm 1982), s. 13. 
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statledningens samtliga åtgärder under andra världskriget, till att uppfylla den 

övergripande politiska målsättningen att hålla Sverige utanför kriget. 

Införandet av möjligheten att internera utlänningar var också både en 

praktisk konsekvens av att krigsutbrottet gjort det omöjligt att avvisa stora 

grupper flyktingar till deras hemländer och en följd av asylrättens bestäm

melser avseende politiskt flyktingskap.13 

Förutom de slutna förläggningarna fanns också öppna sådana. Syftet 

med dessa var att praktiskt ordna uppehälle för stora grupper av utlän

ningar.14 Även denna verksamhet var underkastad säkerhetspolitiska hänsyn 

i så måtto att den säkerhetspolitiska situationen påverkade vilka kategorier 

och vilket antal flyktingar som togs emot och gavs uppehälle. 

Interneringssystemets utformning 

Ledning:  myndigheter ,  avdelningar och chefer  

Utlännings- och flyktingförvaltningen omfattade från den i januari 1938 flera 

myndigheter. Utrikesdepartementets expedition för utländska passärenden 

ansvarade för utfärdande av inreseviseringar. Socialstyrelsen skötte ärenden 

rörande utlänningars uppehålls- och arbetstillstånd, förlängning av sådana 

tillstånd, utfärdande av legitimationshandlingar för utlänningar (främlingspass 

och identitetscertifikat), prövning av awisningsfrågor gällande politiska flyk

tingar, förpassningsärenden, och registrerings- och kontrollansvar. Den så 

kallade utlänningsnämnden inrättades för att avge yttranden till Socialstyrel

sen i vissa utlänningsärenden, exempelvis från den 16 februari 1940 i ärenden 

rörande omhändertagande och kvarhållande i förläggning. Frågor om fördel

ning av statsanslag till privata flyktingkommittéer handlades av nämnden för 

statens flyktingshjälp och från den 1 oktober 1941 av statens flyktingsnämnd, 

som bestod av fem ledamöter. Besvär över Socialstyrelsens beslut kunde i vissa 

ärenden anföras hos Kungl. Maj:t (justitiedepartementet), och i vissa ärenden 

var Socialstyrelsen skyldig att anhålla om Kungl. Maj:ts prövning.15 

13 Hans Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941 
(Stockholm 1973). 
14 Lindner (1994), s. 4. 
15 SOU 1946:36, s. i9f. 
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Inom Socialstyrelsen handlades udänningsärendena av den så kallade utlän-

ningsbyrån. Denna bestod i sin tur av en kontroll- och en passavdelning. 

Kontrollavdelningen ansvarade för registrering och kontroll av utlänningar i 

riket samt utredningar med anledning av ansökningar om inreseviseringar eller 

förlängda vistelsetillstånd. Ärenden rörande utlänningsförläggningar sköttes från 

den 17 maj 1940 av en särskild förläggningsavdelning. Fram till den 1 oktober 

1941 ansvarade Statens utrymningskommission (Utrymningskommissionen) för 

de öppna utlänningsförläggningarna, varefter detta ansvar övertogs av Social

styrelsen.16 Förläggningsavdelningen ansvarade för driften av utlänningsförlägg

ningarna (planläggning, ordning, förflyttningar och förpassningar) medan ut

länningsbyrån ansvarade för in- och utskrivningar till och från förläggning.17 

Den 1 juli 1940 uppgick antalet anställda inom ovan nämnda avdelningar till 

totalt 118 personer på Socialstyrelsen och 34 på Utrikesdepartementet.18 

Generaldirektör för Socialstyrelsen var från och med den 1 juli 1939 

Thorwald Bergquist. Under dennes tid som minister från den 1 januari 1940 

till den 31 juli 1945 tjänstgjorde t.f. generaldirektören Karl J. Höjer. Utlän

ningsbyrån leddes från den 1 januari 1938 till den 17 maj 1940 av byråchef Kurt 

Bergström, från den 17 maj 1940 till och med den 15 maj 1941 av byråchef 

Ernst Bexelius, och från den 16 maj 1941 till och med den 24 september 1942 

av byråchef Erik Drougge. Byråinspektören å extra stat (sedermera byrå

inspektör) Robert Paulson var chef för kontrollavdelningen inom utlännings

byrån.19 Förläggningsavdelningen leddes från den 17 maj 1940 till den 18 

16 SOU 1946:36, s. 46. Utrymningskommissionen hade bildats efter ett initiativ av 
socialminister Gustav Möller den 26 januari 1940. Denna myndighet ansvarade för 
utrymning av riskområden i händelse av krig. Avsikten hade ursprungligen varit att 
utrymningsfrågorna skulle handläggas av luftskyddsmyndigheterna. Uppgifterna visade 
sig dock vara alltför omfattande, vilket föranledde bildandet av en särskild myndighet. 
Se Erik Norberg, '"Sweden a Danger Zone'? Frågan om internering av diplomaterna i 
Stockholm", i Bo Hugemark (red.), Vindkantring (Stockholm 1993), s. i72ff. 
17 SOU 1946:36, s. 20-24. 
18 SOU 1946:36, s. 34. 
19 Kontrollavdelningen inom utlänningsbyrån utgjordes i princip av den så kallade 
polisbyrån som inrättats den 2 december 1932, och vilken med personal överflyttades 
till Socialstyrelsen den 1 januari 1938. Robert Paulson hade i egenskap av kriminal
överkonstapel förestått polisbyrån från den 1 januari 1933. Paulson hade tjänstgjort 
under major Carl Petersén (chef för C-byrån) i marskalk Mannerheims stab under 
finska inbördeskriget 1918 och rekommenderats av överste Carlos Adlercreutz, chef för 
försvarsstabens inrikesavdelning. Paulson dömdes 1945 till nio månaders fängelse för att 
till tyskarna ha lämnat ut säkerhetspolisens rapport om den brittiske spionen Rickman. 

147 



februari 1943 av överinspektör Kurt Bergström, som därefter var tjänstledig. 

Utlänningsnämnden hade tre ledamöter: ordföranden, f.d. justitierådet N. 

Gärde, t.f. presidenten H.J. Nordenskjöld och rektorn Beth Hennings.20 

Förläggningar  och  in ternerade  

Utlänningsförläggningarna (förutom förvaringsanstalterna) delades in i 

öppna och slutna förläggningar, båda ledda av förläggningsdirektörer. 

För att ordna uppehälle för nyanlända utlänningar och flyktingar or

ganiserades öppna utlänningsförläggningar. I dessa kunde utlänningarna 

hållas under observation för att, om så ansågs påkallat, senare överföras till 

slutna förläggningar. Till de öppna förläggningarna räknades också så 

kallade disciplinförläggningar, i vilka vistelsen innebar en frihetsinskränk

ning i och med att uppehållsviseringen begränsades till förläggningsorten. 

De helt öppna utlänningsförläggningarna uppdelades på mottagnings

läger, arbetsförmedlingsläger och vårdläger. Inom en förläggning kunde 

dock flera olika verksamheter bedrivas. Den första öppna förläggningen 

upprättades i april 1940.21 

Ett antal slutna förläggningar (interneringsförläggningar) inrättades för 

att helt kunna frihetsberöva vissa kategorier av civila utlänningar (om än 

inte i direkt fängelseliknande former). De första slutna förläggningarna - de 

inledningsvis nämnda Långmora och Smedsbo i Kopparbergs län - inrätta

des i mars 1940. Myndighetsansvaret för såväl driften som internerna åvilade 

Socialstyrelsen. Långmora och Smedsbo var de enda slutna förläggningar 

som var i drift under 1940 och 1941.22 

Utlänningar kunde tas i fängsligt förvar antingen under en kortare tid 

som en provisorisk säkerhetsåtgärd eller under en längre period, så kallat 

långtidsförvar. Var förvarstagandet provisoriskt, intogs utlänningen i polis-

arrest, i härads- eller stadsfängelse, eller på statlig fångvårdsanstalt. Förvars

tagande av utlänningar reglerades i en handbok utgiven av justitiedeparte

mentet den 1 december 1940.23 

Se SOU 1946:36, s. 23F; Jan Linder, Andra världskriget och Sverige. Historia och 
mytbildning, (Stockholm 1997), s. vjji\ Molin (1982), s. i9iff och Rehn (2002), s. 21. 
20 SOU 1946:36, s. 19-24. 
21 SOU 1946:36, s. 46. 
22 SOU 1946:36, s. 44 och Lindner (1994), s. 3-13. 
23 SOU 1946:36, s. 43. 
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Antalet internerade i respektive interneringsförläggning varierade från 

dag till dag, och som ett underlag för det totala antalet internerade utlän

ningar vid en given tidpunkt är sådana uppgifter inte relevanta. Siffrorna är 

dock intressanta, eftersom de ger en antydan om förläggningarnas storlek, 

såväl vad avser de enskilda förläggningar i sig som förläggningarnas storlek 

relativt varandra samt om förläggningssystemets totala omfattning. 

Då det inte finns någon statistik i källmaterialet över antalet internerade 

per kategori, måste sådana uppgifter utgå från antalet internerade i respektive 

förläggning. I förläggningarna fanns ofta samtidigt interner från olika katego

rier (exempelvis nazister, antinazister, kommunister och norska kungatrogna). 

Därför måste antalsuppgifter med utgångspunkt från kategorier av internerade 

bli skattningar. 

Det maximala antalet interner på Långmora och Smedsbo, från upprättandet 

till december 1941, var 54 respektive 36. I båda dessa förläggningar var huvuddelen 

av de internerade antinazister och/eller kommunister, i huvudsak tyskspråkiga 

statslösa och judar.24 

Behandlingen av de internerade 

I enlighet med tillägget till tillsynskungörelsen av den 25 februari 1940 in

fördes alltså möjligheten att genom myndighetsbeslut internera och ta civila 

utlänningar i fängsligt förvar.25 

Socialstyrelsen förordnade internering efter hörande av utlänningsnämnden. 

Länsstyrelserna ansvarade för verkställandet. Skälen till interneringen förelades 

inte den internerade och ingen rättslig prövning föregick interneringsbeslutet. 

Överklagande kunde endast ske om utlänningsnämnden varit oenig om, eller i 

sin helhet motsatt sig beslutet, eller om nämnden över huvud taget inte hörts. 

Överklaganden tillställdes i sådana fall Kungl. Maj:t. Interneringen innebar ett 

frihetsberövande, vilket omprövades efter närmare ett år. Omprövningen grun

dades på ett utlåtande från förläggningsdirektören. I regel beslutade 

24 Lindner (1994), s. 3-13. Kategoriangivelsen för respektive förläggning utgår ifrån 
vad som med säkerhet kan sägas ha utgjort den dominerande kategorin i respektive 
förläggning. Källmaterialet är delvis motsägelsefullt, varför kategoriseringarna alltid 
blir en fråga om tolkning. Exempelvis kan interner som i förteckningar och förlägg
ningsrapporter anges som norrmän ha tillhört antingen kategorin antinazister eller 
kategorin samarbetsmän. 
25 Rehn (2002), s. 20; Hallberg (2001), s. 142. 
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Socialstyrelsen i enlighet med utlåtandet och omprövningsbeslutet kunde inte 

överklagas. Interner delgavs varken skälen för förlängning av interneringen eller 

skälen för frisläppande.26 

Verksamheten i de slutna förläggningarna reglerades av det reglemente 

som Socialstyrelsen utfärdat i mars 1940.27 Internerna fick inte lämna 

förläggningen utan Socialstyrelsens tillåtelse. Förläggningsdirektören kunde 

dock, efter tillstånd av Socialstyrelsen, meddela permission för högst 24 

timmar. Internerna var skyldiga att efterkomma Socialstyrelsens och för

läggningsdirektörens föreskrifter, delta i hushållsgöromål och i övrigt syssel

sätta sig med lämpligt arbete.28 

Förvars tagande av utlänningar reglerades, som konstaterats, i en hand

bok utgiven av justitiedepartementet. I denna stadgades att utlänningar 

tagna i förvar kunde likställas med anhållna personer.29 

Flyktingarna från Nazityskland och de ockuperade och annekterade om

rådena bemöttes avvaktande och kallsinnigt av svenska myndigheter under 

de första krigsåren. Behandlingen av dem följde ett tydligt mönster. Efter 

ankomsten till Sverige placerades de i regel i ett öppet läger (mottagnings-

central) där deras medicinska status kunde kontrolleras. Under tiden på 

mottagningscentralen utreddes också huruvida de över huvud taget var att 

anse som flyktingar, och om att så var fallet, huruvida det fanns anledning 

att vidare hålla dem under observation. I de fall flyktingarna ansågs vara 

säkerhetsrisker, eller då det av andra skäl ansågs tillrådligt att hålla dem 

under uppsikt, frihetsberövades de genom internering i sluten förläggning. 

Flyktingar som tidigare försatts på fri fot kunde senare interneras. Grov 

misskötsamhet inom förläggningarna, rymning, kriminalitet eller liknande 

förseelser kunde resultera i att flyktingar togs i fängsligt förvar. 

Behandlingen av internerna i de slutna förläggningarna Långmora och 

Smedsbo var i regel human, även om internernas möjligheter att meddela 

sig med omvärlden och ta emot besök var kringskurna och de arbetsuppgif

ter som anvisades monotona och lågt kvalificerade. Internerna fick förpläg-

26 Rehn (2002), s. 94; Hallberg (2001), s. 142; Lindner (1994), s. $f. 

27 Lindner (1994), s. 10. 

28 SOU 1946:36, s. 45. 
29 SOU 1946:36, s. 43. 
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nad, möjlighet till rekreation och viss förkovran.30 Det anmärkningsvärda 

med behandlingen var det godtyckliga frihetsberövandet och i synnerhet det 

faktum att internerna inte fick veta orsaken till interneringsbeslutet och inte 

hade rätt till rättslig prövning av det. 

Ett belysande exempel på behandlingen av flyktingar från nazistisk förföl

jelse erbjuder hanteringen av de interner som senare (under 1942) kom att 

anhållas i samband med den så kallade Långmorarazzian.31 Huvuddelen av 

dessa var tyskspråkiga och hade internerats mellan 1939 och 1941. Samtliga var 

antinazister och/eller kommunister. Interneringsskälen hade i allmänhet varit 

godtyckliga, i vissa fall baserade på rena indicier och hörsägen. Exempelvis 

hade en tyskspråkig före detta sjöman, som flytt den nazistiska regimen av 

politiska skäl, internerats efter att i mars 1940 hos Socialstyrelsen ha ansökt 

om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Skälet till interneringen var att 

han, enligt polisen i Göteborg, "varit synnerligen aktiv bland där bosatta 

kommunistiska utlänningar". En tysk före detta gruvarbetare, som arbetade 

som korvförsäljare i Helsingborg, internerades på lika lösa grunder. I mars 

1940 lämnade "olika personer" uppgifter till polismyndigheten i Göteborg om 

att mannen misstänktes för att bedriva politisk propaganda i sitt korvstånd. 

En annan person anmälde till polismyndigheten att mannen "livligt" diskute

rade politik med kunderna i ståndet, och att han vid ett tillfälle uttryckt till

fredsställelse över att Sovjetunionen angripit Finland. På dessa grunder hem

ställde polismyndigheten via länsstyrelsen om att Socialstyrelsen skulle låta 

internera korvförsäljaren. Socialstyrelsen biföll och beslöt den 17 juni 1940 att 

mannen skulle interneras i Långmora. Utlänningsnämnden hade inget att 

erinra mot beslutet.32 

Frihetsinskränkningarna resulterade inte sällan i missnöje inom för

läggningarna. Detta yttrade sig i besvärsskrivelser till svenska myndigheter. 

Så var exempelvis fallet med den grupp interner (de så kallade "elva från 

Loka") som ansåg sig på felaktiga grunder internerade i Långmora. Deras 

hemställan om frigivande bifölls inte.33 I disciplinförläggningen för po-

30 Se korrespondens, RA SUKL, Smedsbo, vol. BI:i och RA SUKL, Långmora, vol. 
BI:i och Lindner (1994), s. 3-13. 
31 Denna razzia omfattade 26 interner från såväl Långmora (nitton stycken) som 
Smedsbo (sju stycken); SOU 1946:36, s. 74. 
32 SOU 1946:36, s. 74-90. 
33 Lindner (1994), s. 3f. 
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läcker i Hammarby i Nora hade förläggningsdirektören Gustaf de Pomian 

av Socialstyrelsen blivit instruerad att samla in utlänningarnas pass för att 

förhindra fortsatta otillåtna resor till Stockholm samt att meddela utlän

ningarna var de fick uppehålla sig. Dessutom skulle de betala 2,50 kronor 

per dag.34 Utlänningarnas förtroendeman, ingenjör Wodzinski, vägrade 

tillsammans med en grupp äldre utlänningar att lyda dessa order, och sade 

att "man brukar leva gratis i koncentrationsläger". Dessutom vägrade de 

äldre internerade att erkänna de Pomian som förläggningsdirektör.35 

Sammantaget var behandlingen av ovan nämnda kategori sträng. Om en 

utlänning över huvud taget tillerkändes flyktingstatus, och därmed fick 

stanna i Sverige, kunde han räkna med att sättas under uppsikt, och i värsta 

fall frihetsberövas på obestämd tid utan möjlighet till rättslig prövning. 

De norska flyktingarna under denna period behandlades bättre än övriga 

flyktinggrupper i åtminstone ett avseende; de togs i stor utsträckning emot 

och fick flyktingstatus i Sverige. Mellan den 1 april och början av december 

1941 uppgick andelen avvisade norrmän till 27 procent (797 personer) av det 

totala antalet anlända. Anledningen till denna relativa generositet var att 

begreppet politisk flykting i norrmännens fall gavs en mycket vid defini

tion.36 I övrigt var behandlingen av norrmännen hård och avvaktande. 

De norska flyktingarna togs vid ankomsten ofta i förvar och underkastades 

omfattande förhör. Därefter förlades de på landsbygden där de förbjöds att 

delta i all typ av militärt anknuten utbildning, varefter de skickades ut i hårt 

skogsarbete under vilket de dock fortfarande ansågs utgöra säkerhetsrisker. Av 

säkerhetsskäl önskade också de svenska myndigheterna undvika stora grupper 

av norrmän i rikets största städer. Norsk så kallad "patriotisk" verksamhet — 

exempelvis kurirverksamhet för motståndsrörelsens eller den norska exilreger

ingens räkning - var förbjuden i Sverige och beivrades med kraft av svenska 

myndigheter. Detta tog sig uttryck i bland annat arresteringar av kurirer. 

Norska flyktingar som greps för sådan verksamhet riskerade internering eller 

att ställas inför rätta anklagade för olaglig underrättelseverksamhet, vilket 

34 Troligen avsåg detta kostnader för uppehälle. Beloppet torde ha avräknats från 
utlänningarnas dagersättning. 
35 Se brev från Gustaf de Pomian (förläggningsdirektör) till Statens utrymningskom
mission, den 8 oktober 1941, RA SUKL, Hammarby, vol. 1. 
36 Ole Kristian Grimnes, Ett flyktingsamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 

1940-1945 (Oslo 1969), s. 80-84. 
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kunde leda till fängelsestraff.37 I en operation som samordnades med Gestapo 

sprängde den svenska polisen i slutet av juni 1941 den sovjetiska säkerhets

tjänstens (NKVD) underjordiska sabotagenätverk i Sverige - den så kallade 

Bernhardorganisationen, populärt kallad "Wollweberligan" efter dess tyske 

ledare Ernst Wollweber. I detta nätverk ingick en i Sverige boende norrman, 

Martin Rasmussen-Hjelmen, som tidigare arresterats. Hjelmen utlämnades till 

Norge den 20 januari 1941, varifrån han senare transporterades till Tyskland. 

Svensk polis översände information till Gestapo om honom och bad också 

Gestapo att översända eventuell ny information om hans aktiviteter i Sverige. 

Hjelmen kom att torteras och dömdes senare till döden. Han avrättades ge

nom halshuggning den 30 maj 1944. De norska flyktingarna betraktades som 

potentiella säkerhetsrisker av svenska myndigheter.38 

Tyskt hot och avvaktan: januari till november 1942 

Skeendet i omvärlden 

Från 1942 ställde Förenta staterna med sin enorma industriella kapacitet sina 

resurser till de allierades förfogande. Detta innebar en avgörande förändring 

av förutsättningarna för kriget i stort, men den tyska krigsmakten hade 

fortfarande framgångar på slagfältet. I och med att den tyska sommaroffen

siven i södra Sovjetunionen misslyckades, stora tyska stridskrafter därefter 

inringades vid Stalingrad och tyska styrkor besegrades vid El Alamein, blev 

det dock tydligt att även det militära läget hade förändrats till de allierades 

fördel. 

För Sveriges del var dock det militära hotet från Nazityskland i allra högsta 

grad påtagligt, vilket tydliggjordes av "februarikrisen" 1942. I syfte att stoppa 

en hotande allierad intervention i Norge och säkra de svenska malmfälten 

beordrade den tyska statsledningen att ett preventivt angrepp mot Sverige 

skulle förberedas. Angreppet skulle genomföras i februari från Norge, 

37 Ibid. 
38 Se SOU 1946:36, s. 172—187 och Lars Gyllenhaal & Lennart Westberg, Svenskar i 
krig IP14-1945 (Lund 2004), s. 324ff. 
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Danmark och över Östersjön och invasionsstyrkan planerades uppgå till 

600 000 man. I slutet av februari kom indikationer om att hotet avtagit.39 

Detta skede innebar en mycket komplicerad situation för den svenska 

statsledningen. De allierade hade fått ett avgörande strategiskt och ett visst 

militärt övertag, vilket förändrade deras agerande gentemot Sverige samti

digt som Sveriges läge gentemot Nazityskland inte hade förbättrats. Svenska 

myndigheter kunde skönja en allierad seger på längre sikt men kunde på 

intet sätt bortse från tyska krav eller påtryckningar. 

Interneringssystemets utformning 

Inga nya slutna förläggningar tillkom under denna period. Huvuddelen av 

de internerade tillhörde fortfarande kategorin antinazister/kommunister. 

Antalet internerade hade dock ökat något, till 72 i Långmora och 46 i 

Smedsbo.40 

Behandlingen av de internerade 

Den 18 september 1942 inrättades en särskild avdelning för långtidsförvar av 

utlänningar på rannsakningshäktet i Kalmar och en därtill ansluten koloni i 

Ödevata. Från detta datum skulle, enligt föreskrift av Kungl. Maj:t, utlän

ningar tagna i långtidsförvar behandlas som fängelsefångar, om än med rätt 

till arbete.41 

Den 13 november 1942 genomfördes den så kallade Långmorarazzian. 

För genomförandet var totalt 58 polismän kommenderade (34 till Långmora 

och 24 till Smedsbo). Bakgrunden till razzian var misstankar om att en 

kommunistisk/antinazistisk sabotageorganisation bildats på dessa förlägg

ningar. Organisationen misstänktes ha skaffat våldsmedel i form av spräng

ämnen och dessutom en radiosändare. Misstankarna var helt och hållet 

baserade på indicier och hörsägen. Razzian omfattade husrannsakan och 

kroppsvisitation av samtliga interner. Den resulterade i att 26 interner an-

39 Erik Carlsson, Sverige och tysk motståndsrörelse under andra världskriget (Lund 
1998), s. 159; Åke Uhlin, Februarikrisen 1942. Svensk säkerhetspolitik och militär 
planering 1941—1942 (Stockholm 1972), s. i76f. 
40 Se antalsuppgift, RA SUKL, Långmora, vol. BIII:i och förteckning, RA SUKL, 
Smedsbo, vol. B:2. 
41 SOU 1946:36, s. 43. 
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hölls och avfördes till Stockholms rannsakningsfängelse. Den formella 

grunden för anhållandet var misstanke om brott enligt lagen den 13 decem

ber 1940 om straff för sabotage.42 

Genom beslut den 11 och 12 december 1942 togs 20 av de 26 internerna i 

fängsligt förvar (sju enligt tidigare beslut). Sex av internerna återfördes till 

sluten förläggning.43 

En kategori civila flyktingar som tillkom under perioden var sovjetiska 

medborgare, främst förrymda krigsfångar från Finland. Dessa flyktingar 

omhändertogs i slutna förläggningar som drevs av den sovjetiska legationen. 

Denna något märkliga konstruktion kan ha sin förklaring i den tvetydighet 

som kännetecknade perioden. Å ena sidan önskade svenska myndigheter 

troligen hålla de sovjetiska medborgarna under uppsikt och inför det fortfa

rande mäktiga Nazityskland ge intryck av att göra just detta. Å andra sidan 

började nu krigsutgången te sig högst osäker, vilket motiverade viss undfal

lenhet gentemot Sovjetunionen.44 

Krigslyckan vänder: december 1942 till juli 1943 

Skeendet i omvärlden 

I slutet av november 1942 slutfördes den sovjetiska inringningen av den 

tyska 6:e. armén i Stalingrad och i januari 1943 tvingades fältmarskalk 

42 SOU 1946:36, s. 103. 
43 SOU 1946:36, s. iz6. 
44 Behandlingen av de sovjetiska flyktingarna under denna period rymmer, förutom det 
udda administrativa upplägget avseende driften och ansvarsfördelningen i förläggning
arna, ytterligare en intressant aspekt. Till skillnad från vad som var fallet med andra 
flyktingkategorier, för vilka uppsikten endast var skenbar, önskade svenska myndigheter 
hålla de sovjetiska flyktingarna under faktisk uppsikt. Detta kan ha haft rasistiska skäl, 
vilket antyds av utsagor från lägerchefer och högre befattningshavare i läger för sovjetiska 
medborgare. Utsagorna uttrycker oro för umgänge mellan de sovjetiska internerna och 
svenska kvinnor med hänvisning till att de sovjetiska internerna skulle vara undermåliga 
som barnafäder. Synen på de sovjetiska internernas karaktär sammanfattas med orden: 
"lita aldrig på en ryss - en regel utan undantag". Se Göran Andolf, "Militära interneringar 
i Sverige under de första krigsåren", i Bo Hugemark (red.), Vindkantring (Stockholm 
r993)> s- 2I2f och J.G. Weijnblad, "Rysslägret vid Byringe år 1944", i Sörmlandsbygden. 
Södermanlands hembygds- och museiförbunds årsbok (1962), passim. 
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Paulus slutligen kapitulera. Misslyckandet för den stora tyska sommaroffen

siven vid Kursk/Orjol innebar inledningen till den tyska östarméns, huvud

delen av de tyska stridskrafternas, definitiva sönderfall. Slaget vid Kursk i 

juli 1943 kan därmed betecknas som krigets slutliga vändpunkt.45 Den 

svenska statsledningen var nu i ännu högre grad tvungen att tillmötesgå krav 

från de allierade trots att den militära situationen i Sveriges närområde inte 

hade förändrats. 

Att det tyska hotet var i allra högsta grad närvarande visar det som fram

kommit om det tyska så kallade Krigsfall Sverige 1943, en plan för en snabb 

invasion och ockupation av Sverige under sommaren 1943.46 Huvudanled

ningen till att ett tyskt angrepp inte blev av var att den tyska ledningen inte 

ansåg sig kunna avvara de styrkor som avdelats för operationerna i Sverige.47 

Interneringssystemets utformning 

De drastiska förändringarna i krigslyckan fick direkta effekter på internerings

systemet. Ett antal nya slutna förläggningar inrättades och andra kategorier av 

utlänningar kom i större utsträckning än tidigare att interneras. Vid årsskiftet 

1942/1943 tillkom en förläggning i Rengsjö utanför Bollnäs i Gävleborgs län.48 

Den var avsedd att hysa kriminella och observationsfall (huvudsakligen norr-

45 John Erickson, Stalins war with Germany (London 1983), s. 135. 
46 Jan Linder, Svar neutralitet. Sverige under två sekel (Stockholm 2003), s. i28ff och 
Zetterberg (1994), s. 57-76. 
47 Den tyska sommaroffensiven på östfronten vid Kursk hade misslyckats, och de 
allierade hade vid ungefär samma tidpunkt invaderat Italien. Dessutom hade de 
allierade inlett en operation i syfte att ge sken av ett förestående anfall mot Nord
norge. Denna operation - Tindall - innebar intensifierad allierad flygspaning mot 
Bergen-Oslo-Kristiansand-Stavangerområdet. Se Kent Zetterberg, "Svensk säker
hetspolitik 1943. En balansakt på slak lina mellan de krigförande", i Bo Hugemark & 
Göran Andolf (red.), Nya fronter? 1943 - spänd väntan (Stockholm 1994), s. 88f och 
Wilhelm M. Carlgren, Svensk utrikespolitik ip3p-ip4$ (Stockholm 1973), s. 413. 
48 Se första anställningsdatum för personal (den 28 december 1942), och första inlägg i 
diarium (den 8 januari 1943), RA SUKL, Rengsjö, vol. C:i och D:i. I SOU 1946:36 
anges på s. 44 att den slutna förläggningen i Rengsjö upprättades i slutet av 1943. I 
promemorian från 1943 års utlänningsakkunniga påstås (på s. 44) att Rengsjöförlägg-
ningen skulle ha varit i gång från maj 1942. Arkivmaterialet tyder dock på att förlägg
ningen upprättades vid årsskiftet 1942/1943. 
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män och danskar).49 I Gävleborg togs under våren och försommaren 1943 de 

två systerförläggningarna Florsberg och Hälsingmo i bruk, avsedda att hysa 

danska respektive norska nazister och samarbetsmän.50 Även i den tidigare 

etablerade förläggningen i Smedsbo började norska nazister och samarbetsmän 

att förekomma.51 Av de internerade under perioden kan i runda tal 91 hänfö

ras till kategorin kommunister och antinazister, 67 till kategorin nazister och 

samarbetsmän (dessa var i huvudsak norrmän och danskar), och 35 till katego

rin kriminella och observationsfall.52 

Behandlingen av de internerade 

Behandlingen av internerna ändrades under detta skede i och med en kun

görelse den 11 december 1942 (nr 946). I samband med denna fastställde 

regeringen ett reglemente för Långmora, Smedsbo och Rengsjö. Internerna 

var nu skyldiga att utföra anvisat arbete. Detta skulle i första hand utgöras 

49 Urvalet av interner tycks inte ha varit politiskt betingat, men huvuddelen av de norska 
och danska internerna torde i någon mån ha varit kungatrogna i och med att en viktig 
orsak till att de internerats istället för att utvisas var att ockupationen i Norge och 
Danmark omöjliggjorde avvisning till dessa länder. Se rapporter, RA SUKL, Rengsjö, 
vol. D:i. 
50 SOU 1946:36, s. 44. 
51 Ett större antal norrmän internerades under de första månaderna 1943 i Smedsbo. 
Mellan den 1 mars och den 1 april 1943 hade alla utom en av dessa förflyttats från 
förläggningen. Då denna tidsperiod sammanfaller med upprättandet av Häl-
singmo/Florsberg är det sannolikt att dessa interner var norska samarbetsmän som 
förflyttades från Smedsbo till en egen förläggning så snart som en sådan hade inrättats. 
Se förteckningar över interner, RA SUKL, Smedsbo, vol. B:2. 
52 Se förteckning, RA SUKL, Smedsbo, vol. B:2. Av Smedsbos 43 interner utgjordes 
sannolikt 21 interner av norska samarbetsmän som överflyttades till Hälsingmo/Florsberg 
i samband med dessa förläggningars inrättande. Antalet interner redovisades gemensamt 
vad avser Hälsingmo och Florsberg. Vid tiden för förläggningarnas inrättande användes 
dock enbart Florsbergsförläggningen. Med utgångspunkt ifrån veckorapporter kan därför 
den senare fördelningen av internerna mellan Hälsingmo och Florsberg skattas. Se exem
pelvis veckorapport nr. 5 avseende perioden från den 28 mars till den 3 april 1943, RA 
SUKL, Hälsingmo, vol. BII:i. Se antalsuppgift, RA SUKL, Långmora, vol. BIII:i; do
kumentation och korrespondens, RA SUKL, Rengsjö, vol. A:i, vol E:i och E:i; vecko
rapport nr. 18 avseende perioden från den 27 juni till den 3 juli 1943, RA SUKL, Häl
singmo, vol. BII:r. 
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av arbete som var nödvändigt för förläggningens skötsel men kunde också 

utgöras av skogs-, jordbruks- och vägarbete.53 

Denna period innebar avgörande förändringar i bemötandet och han

teringen av utländska antinazister och kommunister respektive pronazistiska 

utlänningar och flyktingar. Detta blir tydligt vid en jämförelse mellan å ena 

sidan hur de interner som anhölls i Långmorarazzian behandlades och å 

andra sidan behandlingen av flyktingar från främst Norge och Danmark, 

som där tillhört nazistiska organisationer eller på annat sätt samarbetat med 

den tyska ockupationsmakten. Behandlingen av den sistnämnda gruppen 

kan också med fördel jämföras med hur övriga norska flyktingar bemöttes. 

Av de interner som tagits i förvar efter Långmorarazzian frisläpptes ingen 

när beslutet om förvarstagande omprövades den 19 februari 1943. Sju interner 

kvarhölls i förvar och resterande tretton omhändertogs i förläggning. En 

knapp månad senare hade allt förändrats; samtliga 26 interner som anhållits 

vid razzian frigavs mellan den 3 mars och den 30 juni 1943. Detta skedde i 

tjugo fall genom beslut av Kungl. Maj:t. och i sex fall genom beslut av Social

styrelsen.54 

De norska och danska samarbetsmän som anlände som flyktingar till 

Sverige började under denna period interneras i de nyöppnade slutna 

förläggningarna Hälsingmo och Florsberg.55 Behandlingen av internerna i 

dessa förläggningar var relativt mild. Förläggningsområdet var inte tagg-

trådsinhägnat och internerna bereddes möjlighet att bada i den närlig

gande Florsjön under arbetsfri tid.56 

I den slutna förläggningen Rengsjö omhändertogs kriminella och ob

servationsfall från i huvudsak Norge och Danmark, vilka på grund av 

rådande omständigheter i dessa länder inte kunde avvisas. Regimen i 

denna förläggning måste betraktas som särskilt sträng. Rengsjö var den 

enda slutna förläggning som omgärdades av taggtråd, och vakt-

konstaplarna var uniformerade och beväpnade. Nattliga visitationer 

genomfördes en gång i timmen. Detta skedde antingen med hjälp av fick

lampor eller genom att belysningen i hela logementet tändes. Internerna 

sattes i hårt kroppsarbete med exempelvis stenbrytning och straffades med 

53 SOU 1946:36, s. 45. 
54 SOU 1946:36, s. 126. 
55 SOU 1946:36, s. 44. 
56 Se tjänsteanteckning den 30 juni 1943, RA, SUKL, Hälsingmo, BI:2. 
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livsmedelssanktioner vid "undermåliga" arbetsprestationer. Brevcensur 

tillämpades och vaktkonstaplarna reglerade vilka radioutsändningar inter

nerna fick lyssna på; internerna hade enbart högtalare i sina baracker. 

Radioapparaten kontrollerades från vaktkonstaplarnas lokaler. Permissio

ner beviljades ytterst sällan. Den stränga regimen i Rengsjö ledde till svåra 

disciplinproblem i form av rymningar, arbetsvägran, oro och uppträden i 

förläggningen.57 

Kriget avgjort men fortsätter: augusti 1943 till juli 1944 

Skeendet i omvärlden 

På stormaktskonferensen i Casablanca hade de allierade krävt en ovillkorlig 

tysk kapitulation, och efterkrigsplaneringen fortskred under konferensen i 

Teheran i november 1943. I början av juli 1944 stod det klart att den allie

rade invasionen i Normandie lyckats men i och med att attentatsförsöket 

mot Hitler den 20 juli misslyckades grusades alla förhoppningar om ett 

snabbt krigsslut; det som återstod var en lång och kaosartad dödskamp. 

Efter det tyska nederlaget vid Kursk, invasionen av Italien och en mins

kad risk för att Krigsfall Sverige skulle genomföras, sade Sverige upp transi-

teringsavtalet med Tyskland och slöt strax därefter ett nytt handelsavtal med 

de allierade.58 Den svenska statsledningen sökte också på andra sätt visa sig 

tillmötesgående gentemot de allierade. Ett exempel på detta är Sveriges 

mottagande av omkring 7 500 danska judar och andra danska flyktingar i 

oktober 1943.59 

57 Se SOU 1946:36, s. 45 samt ordningsföreskrifter, rapporter och korrespondens, RA 
SUKL, Rengsjö, vol. A:i, vol E:i och E:i. 
58 Detta skedde trots att läget fortfarande var spänt. Slagskeppet Admiral Scheer och 
kryssaren Leipzig låg i Köpenhamn och hundratals landstigningsfartyg och kryssaren 
Niirnberg hade siktats på Bornholm. Se Ericson (1994), s. 200. 
59 Marrus (2002), s. 271 och s. 287?och Göte Friberg, Stormcentrum Öresund. Krigs
åren 1940-45 (Stockholm 1977), s. 115-122. Efter oroligheter i flera danska städer 
tillställdes den danska regeringen den 28 augusti 1943 ett antal krav från tysk sida, 
vilka innebar att undantagstillstånd skulle införas. Dessa krav tillbakavisades av såväl 
den danske kungen som regeringen. Den 29 augusti inledde därför tyska styrkor en 
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Under hösten 1943 uttryckte den sovjetiska statsledningen missnöje med 

vad som betraktades som svensk undfallenhet gentemot Tyskland och 

krävde ett svenskt krigsinträde på de allierades sida.60 

Sveriges läge var fortfarande mycket komplicerat. Finland var visserligen 

på väg att sluta en separatfred med Sovjetunionen, sovjetiska stridskrafter 

hade trängt fram till de västra tyska riksgränserna, och krigsutgången i stort 

var given. Stora tyska truppstyrkor stod emellertid fortfarande i såväl Dan

mark som Norge, och trots att den svenska hållningen mot Tyskland nu 

avsevärt hårdnat fanns det risk för begränsade tyska krigshandlingar. Dess

utom hade de sovjetiska framgångarna stärkt de kommunistiska krafterna i 

Sverige, vilket var en anledning till stor svensk oro. 

Interneringssystemets övergripande organisation 

Ledning: myndigheter, avdelningar och chefer 

Den 1 juli 1944 inrättades en ny övergripande utlänningsmyndighet, Statens 

utlänningskommission (Utlänningskommissionen). Den övertog Socialstyrel

sens utlänningsbyrås och förläggningsavdelnings uppgifter samt de viserings-

ärenden som tidigare hade handlagts av Utrikesdepartementets expedition för 

utländska passärenden.61 Utlänningskommissionen bestod av tre byråer (kon

troll-, pass- och sociala byrån) och en kansliavdelning. Kontrollbyrån ansvarade 

för den tekniska utlänningskontrollen (register), ärenden rörande omhänderta

gande i förläggning samt förpassnings- och awisningsärenden. Passavdelningen 

skötte frågor rörande inreseviseringar, vistelsetillstånd och permissioner för 

besök i skyddsområden eller andra för utlänningar förbjudna områden. Den 

sociala byrån ansvarade för driften av öppna och slutna utlänningsförläggningar 

operation i syfte att avväpna danska förband. Samtidigt utlystes undantagstillstånd i 

hela Danmark. Se Ericson (1994), s. 20iff. 
60 Med anledning av detta utvisades också den svenske ministern i Moskva, Vilhelm 
Assarsson, den 18 december 1943. Se Zetterberg (1994), s. 91-96. 
61 Utlänningskommissionens namn berodde på att man trodde att den skulle bli 
provisorisk; Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under ipoo-
talets första hälft (Lund 2001), s. 357. 
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samt flyktingshjälp.62 Kansliavdelningen handlade personal- och administrativa 

ärenden samt vissa remissärenden.63 

Utlänningskommissionen bestod av ordföranden, byråchefen Ernst 

Bexelius, och ytterligare åtta ledamöter. Kontrollbyrån leddes av byråchef Carl 

Christian Schmidt och passbyrån av byråchef Gustav Lindencrona. Chef för 

den sociala byrån var byråchef Martin Perslow.64 Utlänningskommissionen 

hade vid inrättandet 194 anställda.65 

Förläggningar och internerade 

För att hysa det ökande antalet interner med allvarliga psykiska problem 

inrättades i oktober 1943 ytterligare en förläggning i anslutning till Säters 

sjukhus i Kopparbergs län.66 Smedsbo, som tidigare hyst antinazistiska 

interner, kom nu att få ett klientel huvudsakligen bestående av nazister och 

samarbetsmän.67 Vilken kategori av internerade som dominerade i Lång

mora under denna tid är svårt att fastställa. Sannolikt var det fortfarande i 

huvudsak antinazister och kommunister. Det högsta antalet interner i 

Långmoraförläggningen under denna period var 68.68 Av de övriga interne

rade under denna period var omkring 128 norska och danska samarbetsmän 

och 65 psykiskt sjuka och kriminella.69 

62 I den sociala byrån ingick Socialstyrelsens avdelning för utlänningsförläggningar 
jämte statens flyktingsnämnds kansli. Se RA SUKL, Eckersholm, vol 1, brev från 
överinspektör Perslow till förläggningsdirektören på Eckersholm den 29 juni 1944. 
63 SOU 1946:36, s. 20 
64 SOU 1946:36, s. 20. 
65 SOU 1946:36, s. 34. 
66 Se datum för första anställning av förläggningsdirektör (den 16 oktober 1943) i 
personaluppgift den 3 juni 1946, RA SUKL, Säters sjukhus, vol. 3. Se även SOU 

1946:36, s. 45. 
67 Se förteckningar, RA SUKL, Smedsbo, vol. B:2. 
68 Se antalsuppgift, RA SUKL, Långmora, vol. BIII:i. 
69 Se RA, SUKL: "Förteckning över på Hälsingmo omhändertagna flyktingar" den 
31 december 1943; Hälsingmo, vol BII:i, förteckning; Smedsbo, vol. B:2, rapport från 
statspolisen den 22 november 1944; Rengsjö, vol. A:i. Antalsuppgiften för Säter avser 
maximalt antal interner. Den anges i brev från förläggningsdirektören Eric 
Abrahamsson till SUK, den 25 september 1944. Se RA SUKL, Säters sjukhus, vol. 4. 
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Behandlingen av de internerade 

I september 1943 mildrades de bestämmelser som reglerade interneringsförfa

randet. Den maximala interneringstiden bestämdes till fyra månader. Vidare 

skulle interneringsskälen anges. Visst beteende - exempelvis kriminalitet -

kunde innebära kvarhållande ett antal månader efter beslut av Kungl. Maj:t.70 

Samtidigt utfärdades ett nytt reglemente för de slutna förläggningarna. Det 

innebar inte några avgörande förändringar. Dessutom utfärdades en kungö

relse (nr 715) som stadgade att provisoriskt förvarstagen utlänning skulle be

handlas som en individ kvarhållen för misstanke om brott, medan utlänning 

tagen i långtidsförvar skulle behandlas som en fängelsefånge, om än utan att 

underkastas icke ändamålsenliga frihetsinskränkningar.71 

Denna period innebar en utökad internering av norska och danska sam-

arbetsmän och quislingar i Hälsingmo och Florsberg. 

Allierad seger: augusti 1944 till december 1945 

Skeendet i omvärlden 

Den 24 augusti 1944 befriades Paris av de allierade, och under hösten 1944 

kom den tyska krigsansträngningen att bryta samman. I mitten av oktober 

1944 trängde sovjetiska stridskrafter in i Ostpreussen.72 Samtidigt rasade 

strider i Baltikum. För att bryta dödläget längs den finsk-sovjetiska fronten 

och tvinga fram ett avgörande gick sovjetiska stridskrafter till storoffensiv 

den 9 juni 1944. I längden hade de finska styrkorna inga möjligheter att 

stoppa den sovjetiska anstormningen, varför stilleståndsförhandlingar inled-

70 Rehn (2002), s. 94. 
71 SOU 1946:36, s. 43, 4jf. 
72 Västallierade styrkor bröt in i det tyska riksområdet vid Aachen och vid Mosel i 
mitten av september 1944. De allierade operationerna Märket och Garden misslyck
ades senare samma månad med att säkra de holländska broarna. Hade de lyckats 
hade det inneburit att de allierade kunnat rikta ett slag direkt in i Ruhrområdet, som 
kunnat avgöra kriget före utgången av 1944. Se Basil Henry Liddell Hart, Andra 
världskrigets historia, 2 (Stockholm 1985), s. 257 och William L. Shirer, Det tredje 
rikets uppgång och fall. Det nazistiska Tysklands historia, 4 (Stockholm 1977), s. 213. 
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des den 14 september 1944. Fem dagar senare undertecknades stillestånds-

avtalet. Villkoren var utomordentligt hårda. 

Sveriges militära läge var mycket utsatt även i krigets slutskede. Sovjet

armén stod nu på Bornholm, i Polen, i östra Tyskland, i Baltikum och i 

Nordnorge intill Sveriges riksgräns.73 

Krigsutvecklingen föranledde också västmakterna att ställa allt större 

krav på den svenska regeringen.74 I förhandlingarna med Sverige anförde 

västmakterna nu i allt större utsträckning moraliska argument.75 

Under denna period började också vidden av de fruktansvärda brott som 

kom att kallas Förintelsen att bli allt mer uppenbar i och med befrielsen av 

förintelse- och koncentrationslägren. Under hösten 1944 tog Sverige emot 

30 000 balter och 40 000 finländare, och under våren 1945 kom 30 000 före 

detta koncentrations- och arbetslägerfångar till Sverige genom Folke 

Bernadottes och UNRRA:s försorg.76 Den 1 april 1945 fanns 185 350 utlän

ningar i Sverige. Av dessa var 104 682 flyktingar, 27 225 finska evakuerade 

vuxna, 41 666 finska barn och 11 777 andra flyktingar.77 

Interneringssystemets utformning 

Under krigets slutskede och strax efter dess slut genomgick interneringssyste

met stora förändringar. Dels expanderade systemet genom att antalet förlägg

ningar ökade, dels ökade antalet internerade kraftigt. Dessutom förändrades 

sammansättingen av klientelet radikalt. Från att ha varit en icke-kategori 

under de tidiga krigsåren utgjorde nu nazister och samarbetsmän den i särklass 

73 Kenth Olsson, "Sovjets läger i Sverige" i Populär Historia, 1994 (4:6), s. 14. 
74 Carlgren (1973), s. 552ff. 
75 Paul A. Levine, From Indijference to Activism. Swedisb diplomacy and the Holocaust, 
1938-1944 (Uppsala 1996), s. 66f. 
76 Hallberg (2001), s. 130-134. UNRRA stod för United Nations Relief and Rehabi-
litation Administration. Avtalsutkasten inför bildandet av UNRRA färdigställdes 

under sommaren 1943. Fram till dess att organisationen uppgick i det egentliga FN 
år 1946 kallades den Förenade Nationerna. UNRRA betraktades inledningsvis med 
viss misstänksamhet av den svenska statsledningen då den, i och med att den 
dominerades av de allierade, sågs som ett "första rangens politiska vapen i kampen 
om själarna och magarna". Se Erik Norberg, "'Kampen om själarna och magarna*. 
En svensk Marshallplan i krigets Europa", i Bo Hugemark (red.), Nya fronter? 1943 — 
spänd väntan (Stockholm 1994), s. 387-403. 
77 SOU 1946:36, s. 33. 
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största gruppen bland de internerade. Dessutom började tyska desertörer nu 

interneras, vilket inte skett tidigare. Detta innebar paradoxalt nog en förbätt

ring av behandlingen av denna grupp. Tidigare hade de i regel avvisats direkt 

vid gränsen, vilket kunde innebära avrättning vid återkomsten till förbandet. 

När awisningarna i stort sett upphörde i slutet av 1942 och början av 1943 

sattes desertörerna i regel i fängsligt förvar i väntan på vidare beslut. Tyska 

desertörer internerades från sensommaren 1944 i en förläggning i Sörbyn och 

från oktober 1944 i en förläggning i Kusfors i Västerbottens län.78 I oktober 

1944 inrättades också en interneringsförläggning för tyska desertörer i den 

tidigare norska disciplinförläggningen Vägershult.79 I Gävleborgs län öppna

des i januari 1945 en förläggning i Axmar för att internera samarbetsmän av 

olika nationaliteter.80 

Ungefär en månad senare inrättades en systerförläggning till 

Hälsingmo/Florsberg i Ede.81 Edeförläggningen var avsedd att hysa mycket 

unga interner från det klientel som internerats på huvudförläggningarna.82 I 

Sunnerstaholm utanför Bollnäs inrättades i maj 1945 en sluten förläggning för 

tyskar i vilken exempelvis den tyska legationens personal internerades.83 Efter 

det att de norska och danska internerna hemförlovats internerades i augusti 1945 

tysk legationspersonal med familjer en kortare tid på Ede.841 mitten av juni 1945 

öppnade ytterligare en sluten förläggning - Ingels i Kopparbergs län - för främst 

ingermanlänningar som kunde misstänkas ha varit i tysk sold eller på annat sätt 

78 Rehn (2002), s. 25f & i2off. 
79 SOU 1946:36, s. 44 och Johansson (2004), s. 67. Förläggningen i Vägershult drevs 
fram till 1944 i det norska flyktingkontorets regi, varför den fram till denna tidpunkt 
inte ingår i föreliggande undersökning. 
80 Datumet hänför sig till den tidigast daterade handlingen från lägret (Förläggnings
rapport n:i), RA SUKL, Axmar, vol 1. Vad gäller typen av interner, se förteckning 
över interner den 1 december 1945, RA SUKL, Axmar, vol. 1. 
81 Se brev från förläggningsdirektören till SUK den 5 mars 1946, RA SUKL, Häl-
singmo, vol. BI:i. 
82 Se veckorapporter, RA SUKL, Ede, vol. 1. 
83 Se datering av förläggningsinstruktion och personalhandlingar (anställnings
datum), RA SUKL, Sunnerstaholm, vol. 6, och förteckning över tyska internerade, 
överförda från Sunnerstaholm till Hälsingmo den 10 augusti 1946, RA SUKL, 
Sunnerstaholm, vol. 6. 
84 Se veckorapport 11 augusti 1945, RA SUKL, Ede, vol. 1. 
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ha samarbetat med tyskarna.85 För att internera kvinnor från främst Norge och 

Danmark som haft eller misstänktes ha haft samröre med ockupationsmakten 

samt andra "arbetsovilliga och lösaktiga" kvinnor, inrättade Utlänningskom

missionen i maj 1945 också en förläggning för kvinnor i Tjörnarp i Kristianstads 

län.86 Det maximala antalet internerade utlänningar uppgick till 1053 misstänkta 

samarbetsmän och medlöpare, 291 tyska desertörer, 65 psykiskt sjuka och krimi

nella samt omkring 20 kvinnor.87 

Behandlingen av de internerade 

I de slutna förläggningarna var det absoluta flertalet av internerna i slutet av 

kriget nazister, samarbetsmän och personer tidigare i tysk sold. Regimen i de 

förläggningar som hyste dessa utlänningar, liksom regimen i övriga förlägg

ningar där internerna omhändertagits av politiska skäl, måste karaktäriseras 

som relativt mild. Förläggningen i Rengsjö, som hyste ett klientel som inte 

internerats till följd av politiska överväganden, var den slutna förläggning 

vars regim var i särklass hårdast. Detta ledde som ovan nämnts till stora 

disciplinproblem.88 

Disciplinproblemen i Rengsjö kan anses ha fått sin kulmen i och med 

det uppror som ägde rum den 16 november 1944. Det hade sin upprinnelse i 

85 Se det tidigast daterade inlägget i inskrivningsjournal, RA SUKL, Ingels, vol. 3 och 
personbeskrivningar och mottagningsbevis för tyska soldböcker, RA SUKL, Ingels, vol. 
3 och 5. 
86 1943 års utlänningssakkunniga, SOU 1945:1, Betänkande medförslag till utlänningslag 
och lag angående omhändertagande av utlänning i anstalt eller förläggning (Stockholm 
1945), s. 121. 
87 Se RA, SUKL: översikt den 11 november 1945, Ingels, vol. 1; "Förteckning över på 
Hälsingmo omhändertagna flyktingar" den 3r december 1944; Hälsingmo, vol. BII:i; 
Johansson (2004), s. 98F; antalsangivelse, RA SUKL, Långmora, vol. BIII:i; Rehn 
(2002), s. 95; utspisningsjournal, maj 1945, RA SUKL, Axmar, vol. 1; Rehn (2002), s. 
i2off; se förteckningar, RA SUKL, Smedsbo, vol. B:2; rapport från statspolisen den 22 
november 1944, RA SUKL, Rengsjö, vol. A:i; brev från förläggningsdirektören Eric 
Abrahamsson till SUK, den 25 september 1944. Se RA SUKL, Säters sjukhus, vol. 4; 
veckorapport nr. 3, den 27 maj 1945 och veckorapport den n augusti 1945, RA SUKL, 
Ede, vol. 1; förteckning över tyska internerade, överförda från Sunnerstaholm till 
Hälsingmo den 10 augusti 1946, RA SUKL, Sunnerstaholm, vol. 6, och korrespondens, 
RA SUKL, Gunnarpshemmet, vol. 2. 
88 Se korrespondens, RA SUKL, Axmar, Hälsingmo, Ingels, Långmora, Smedsbo och 
Rengsjö. 
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Diagram i: Antal internerade utlänningar fördelat per kategori 1939-1945 

1200 

1000* 

u%xi$t*sl>1 amfc-st /rnari 

éöö" 

400' 

cwrtg* 4p>yfcl>kt >Jafca, 
kamm«lk/o6t^sr»£c^dli, 
"adatfxarililjg* ock 
kMiicttg;.** fcyiooor) 

•Af; 1943- «»g 1944-
jöli 1944 <Uc 1945 

>«o 1942-
<scw 1942 

Svvptoskit&trjfkaaxi 

tJtoäiptpkt 
wmtemboinwtimnjf 

'au t^teroranstofftt 
K^itjt l^slcMttstviöit Dasto 
w&tmgai rrstsu tpkt 1 totuBtt 

I diagrammet redovisas förändringen (per analysperiod) av antalet interner per kate
gori och förläggning med utgångspunkt från de skattningar som redovisats i texten 
ovan. Diagrammet illustrerar en märklig paradox vad avser andra världskrigets 
svenska utlännings- och flyktingpolitik, nämligen det faktum att de personer som 
kunde anses utgöra det för tillfället relativt minsta hotet genomgående behandlades 
hårdast. Detta tyder på att det verkliga syftet med omhändertagandet i slutna för
läggningar inte var att på individnivå hantera hot eller säkerhetsrisker. Källa: Riks
arkivet (RA), Statens utlänningskommission, Andra världskrigets lägerarkiv (SUKL). 

att förläggningsdirektören Högborn påstods ha misshandlat en intern, vilket 

ledde till ett så starkt missnöje att 33 av totalt 35 interner rymde och mar

scherade mot Bollnäs. Förläggningsdirektören förbjöd våldsanvändning 

eftersom han bedömde att stämningen mellan internerna och vakt-

konstaplarna var så dålig att det skulle ha kunnat få oanade följder. Grup

pen av interner möttes av polis på vägen mellan Rengsjö och Bollnäs. Efter 

diskussioner övertalades internerna att återvända till förläggningen.89 

89 Se rapport från statspolisen den 22 november 1944, RA SUKL, Rengsjö, vol. A:i. 
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Slutsatser 

Den övergripande målsättningen för all offentlig verksamhet i Sverige efter 

andra världskrigets utbrott var att bevara Sverige som självständig stat. Detta 

var därmed också det övergripande målet vid behandlingen av civila och 

militära utlänningar och flyktingar i Sverige. Denna målsättning kom att 

gälla till dess att de omedelbara militära hoten i Sveriges närområde hade 

avtagit i styrka, vilket skedde först i samband med att Sovjetunionens an

språk och närvaro i det östra Östersjöområdet hade reglerats. För att uppnå 

målsättningen ansåg den svenska statsledningen det nödvändigt att under 

krigets första tid, i och med skapandet av disciplin- och slutna förläggningar 

samt principer för förvarstagande av utlänningar, upphäva de rättsliga prin

ciper som förutsatte att rättslig prövning måste föregå frihetsinskränkning 

och -berövande. Dessutom skapades rutiner för att - förvisso på folkrättslig 

grund - på obestämd tid internera och därmed frihetsberöva uniformerad 

utländsk militär personal som kommit till Sverige. 

Under perioden från krigsutbrottet till december 1941 dominerade 

Tyskland Sveriges geografiska omgivning och därmed också Sveriges eko

nomiska, sociala och kulturella relationer med omvärlden. I denna kontext 

fungerade den svenska civila utlänningsförvaltningen som en organisation 

för utlänningskontroll. Inom Socialstyrelsens utlänningsbyrå, som hade det 

övergripande ansvaret för den civila utlänningsförvaltningen under denna 

tid, var den så kallade kontrollavdelningen och dess föreståndare Robert 

Paulson tongivande. Dess arbetssätt och inriktning var i stort desamma som 

dess föregångares, polisbyrån, vilken även den föreståtts av Paulson. Både de 

personliga relationer som Paulson upparbetat, såsom vänskapsband med 

exempelvis chefen för C-byrån (den militära underrättelsetjänsten) Carl 

Petersén, och hans yrkesmässiga bakgrund, bland annat som Finlandsvete

ran från den vita sidan i det finska inbördeskriget, kan under denna tid 

anses ha varit tongivande för såväl kontrollavdelningens arbetssätt som in

riktningen på dess insatser, främst med avseende på vilka kategorier utlän

ningar som kontrollerades - kommunister, antinazister, judar och kunga

trogna norrmän. 

Antalet civila utlänningsförläggningar var under denna period litet, och 

de slutna förläggningarna utgjorde en stor andel av det totala förläggnings

beståndet. De öppna förläggningar - även de så kallade disciplinförlägg

ningarna - som var i bruk under denna tid kan också ses som integrerade 
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delar av det slutna förläggningssystemet i så måtto att de i huvudsak funge

rade som observationsplatser, där flyktingar kunde observeras för att om 

nödvändigt omhändertas i sluten förläggning. De öppna förläggningarna 

fungerade kort sagt som förmak till de slutna. 

I Sandlerkommissionens betänkande hävdas att de utlänningar som in

ledningsvis internerades i huvudsak tillhörde tre kategorier: 

• personer som på grund av tidigare politisk verksamhet som de 

bedrivit eller misstänkts bedriva i Sverige ansågs farliga för ri

kets säkerhet under den rådande spända utrikespolitiska situa

tionen; 

• vissa observationsfall; 

• utlänningar som visat sig svåra att inordna i samhället.90 

Det dominerande hotet mot Sveriges självständighet utgjordes under perio

den mellan augusti 1939 och december 1941 av Nazityskland. Att enskilda 

utlänningar som var motståndare till Nazityskland i sig skulle ha ansetts 

farliga för rikets säkerhet under denna period är orimligt. Däremot kan 

uppenbar släpphänthet gentemot dessa individer som kollektiv ha utgjort ett 

hot mot rikets säkerhet i och med att detta kunde reta den tyska statsled

ningen. Föreliggande undersökning visar att den kategori utlänningar som 

var helt dominerande i de civila interneringsförläggningarna under den tid 

då Tyskland utgjorde hotet mot Sverige var antinazister och kommunister, 

det vill säga personer som på individnivå inte kan ha ansetts utgöra reella 

hot. Däremot var en sträng behandling av denna kategori angelägen som en 

bland andra anpassningsåtgärder som syftade till att reducera det militära 

hotet från Tyskland eller att tillförsäkra Sverige så milda kapitulationsvillkor 

som möjligt i händelse av en tysk invasion. 

Agerandet mot denna kategori flyktingar måste alltså betraktas mot bak

grund av den information som var tillgänglig för den svenska statsledningen 

vid denna tid. I händelse av att Tyskland skulle vinna kriget i öst skulle Sve

rige med säkerhet mycket snabbt ockuperas eller förvandlas till en tysk lydstat. 

Fram till dess att den tyska östoffensiven bromsades upp i december 1941 var 

detta scenario det mest sannolika. Att demonstrera att Nazitysklands fiender 

behandlades hårt kan ses som ett sätt för den svenska statsledningen att för

söka tillförsäkra Sverige så fördelaktiga villkor som möjligt. Detta agerande 

90 SOU 1946:36, s. 44. 
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kan jämföras med interneringen av svenska kommunister i arbetskompanier i 

samband med det tyska angreppet på Sovjetunionen i juni 1941. I ett läge då 

sovjetarmén höll på att tillintetgöras på slagfältet lär knappast någon i Sverige 

ha trott att några enstaka svenska medborgare med kommunistiska sympatier 

skulle ha utgjort ett reellt hot; interneringen var istället en signal till den tyska 

statsledningen om att Sverige var villigt att agera mot individer som var fient

ligt inställda till Nazityskland. 

Det totala antalet internerade civila utlänningar i Sverige var under 

denna tid litet. Detta speglar delvis det låga totala antalet utlänningar och 

flyktingar i riket. Relativt sett var tyskspråkiga flyktingar från Nazityskland 

eller från av Nazityskland ockuperade territorier och norska flyktingar totalt 

dominerande i interneringsförläggningarna. 

Den rent fysiska behandlingen av de antinazistiska och kommunistiska 

internerna under denna period var relativt human. Däremot måste behand

lingen av de tyskspråkiga flyktingarna undan nazismen - vilka i förhållande

vis stor utsträckning kom att interneras - karaktäriseras som utomordentligt 

sträng i så måtto att frihetsberövandet i många fall skedde ytterst lättvindigt 

och på godtyckliga grunder. Interneringstidens längd fastställdes också 

godtyckligt. I de fall representanter för denna flyktingkategori undslapp 

internering hölls de under noggrann uppsikt. Norrmän som ertappades med 

att utföra "patriotiskt arbete" för den norska exilregeringen eller motstånds

rörelsen togs i regel omhand i sluten förläggning eller i förvar. De kunde 

också dömas till längre frihetsstraff. Exemplet med Martin Rasmussen-

Hjelmen visar också att svenska myndigheter inte drog sig för att utlämna 

norska flyktingar till det tyskockuperade Norge, även om dessa riskerade 

dödsstraff. An mer slående är att svensk polis bistod Gestapo i utredningen 

av Hjelmens fall, trots vetskap om vilken påföljd denne riskerade. 

Perioden från januari till november 1942 kännetecknades av tvetydighet 

och osäkerhet avseende krigsförloppet i omvärlden. Visserligen hade Förenta 

staternas inträde i kriget inneburit en stor strategisk förändring men när den 

tyska sommaroffensiven i södra Sovjetunionen drog igång med full kraft 

rönte den inledningsvis mycket stora framgångar. Februarikrisen hade också 

visat att det nazistiska Tyskland fortfarande utgjorde ett högst påtagligt hot 

mot Sveriges självständighet. Den osäkerhet som präglade utvecklingen i 

omvärlden återspeglas tydligt i utformningen av den svenska utlännings-

och flyktingpolitiken. Antalet förläggningar för civila utlänningar och flyk-
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tingar ökade mycket litet, och fördelningen mellan öppna och slutna för

läggningar var i stort oförändrad. De kategorier av flyktingar som togs emot 

och de kategorier som ansågs mest angelägna att hålla under uppsikt och 

eventuellt omhänderta i slutna förläggningar var också i princip desamma 

som tidigare. 

En kategori civila flyktingar som tillkommit var sovjetiska medborgare, 

inte minst förrymda krigsfångar från Finland. Intressant nog kom dessa 

flyktingar att omhändertas i slutna förläggningar som drevs av den sovjetiska 

legationen. Denna något märkliga konstruktion kan ha sin förklaring i den 

tvetydighet som kännetecknade perioden. Å ena sidan önskade svenska 

myndigheter troligen hålla de sovjetiska medborgarna under uppsikt och 

inför det fortfarande mäktiga Nazityskland ge intryck av att göra just detta. 

Å andra sidan började nu krigsutgången te sig högst osäker, vilket motive

rade viss undfallenhet gentemot Sovjetunionen. 

Såväl behandlingen av de kategorier av utlänningar och flyktingar som in

ternerades under denna period som de troliga orsakerna till denna kan åskåd

liggöras med hjälp av Långmorarazzian i november 1942. Utformandet och 

genomförandet av razzian visar på den fortsatt mycket stränga behandlingen 

av antinazistiska och kommunistiska flyktingar. En viss strukturell eftersläp

ning inom Socialstyrelsen kan också ha spelat in. Denna tröghet i anpass

ningen till delvis nya förutsättningar var förmodligen en följd av att Robert 

Paulson fortfarande ledde kontrollverksamheten inom myndigheten. Han var 

pådrivande i planeringen av razzian. 

Under perioden mellan januari och juni 1943 förändrades den över

gripande organisationen i och med att två nya slutna förläggningar, Häl-

singmo och Florsberg, för norska och danska samarbetsmän öppnades. Skälen 

till inrättandet av dessa förläggningar var, enligt Sandlerkommissionen, att 

flyktingar som tillhört quislingregimens organisationer eller på annat sätt 

samarbetat med den tyska ockupationsmakten i sina respektive hemländer vid 

denna tid började komma till Sverige.91 Det är förvisso sant att Sverige tog 

emot flyktingar tillhörande denna kategori vid denna tidpunkt, men quis-

lingar och samarbetsmän hade redan tidigare kommit till landet; den avgö

rande skillnaden är att de inte tidigare betraktats som en flyktingkategori av 

den svenska statsledningen. 

91 SOU 1946:36, s. 44. 
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I slutet av januari 1943 gick den tyska 6:e armén under i Stalingrad. De 

norska och danska samarbetsmännen började alltså, enligt Sandlerkommis-

sionen, betraktas som ett hot vid en tidpunkt då hotet från den politiska re

gim de stödde på allvar började avta. Givetvis utgjorde de inte något hot mot 

den svenska statsledningen. Snarare var det så att denna nu behövde uppvisa 

en betydligt hårdare attityd mot nazistiska tendenser inom landet för att inte 

riskera att betraktas som tyskallierad efter krigsslutet. 

Öppnandet av dessa förläggningar är således ännu ett exempel på den 

märkliga paradox som kännetecknar andra världskrigets svenska utlännings-

och flyktingpolitik, nämligen att de personer som kunde anses utgöra det 

för tillfället relativt sett minsta hotet genomgående behandlades hårdast, och 

tvärtom. Detta tyder på att syftet med omhändertagandet i slutna förlägg

ningar inte huvudsakligen var att på individnivå hantera hot eller säkerhets

risker eller "disciplinering". 

Vad avser antalet internerade kan denna period karaktäriseras som en 

övergångsperiod. Nazister och samarbetsmän började långsamt överväga 

bland de internerade. 

Förändringen i behandlingen av olika flyktingkategorier kan tydligt ur

skiljas och analyseras med hjälp av utfallet av Långmorarazzian. I januari 

1943 hade ingen av de interner som anhållits i samband med razzian frigivits. 

Mellan mars och juni 1943 frigavs samtliga. Hade dessa interner på några 

månader förvandlats till mindre allvarliga säkerhetsrisker? Hade några för

ändringar av vikt på individnivå skett under loppet av några månader? Sva

ret är nej. Däremot hade stora för att inte säga avgörande förändringar skett 

i omvärlden i och med att Tysklands strategiska läge drastiskt försämrats 

efter att Stalingrad fallit i början av februari 1943. Dessa förändringar inne

bar ett minskat behov av att ge intryck av att hålla dessa kategorier - anti-

nazister, kommunister och norska kungatrogna - under uppsikt. En mycket 

intressant aspekt av frigivandet av internerna från Långmorarazzian var att 

majoriteten av frigivningsbesluten fattades av Kungl. Maj:t och endast ett 

fåtal av Socialstyrelsen. Detta antyder att medvetenheten om följderna av de 

nya omvärldsförutsättningarna var större inom regeringen än inom myndig

heten, och på en vilja på regeringsnivå att snabbt agera utifrån de nya förut

sättningarna. Huruvida den låga andelen frigivanden från Socialstyrelsens 

sida också berodde på rent administrativ tröghet i betydelsen att nya in

struktioner och direktiv inte skickats ut eller uppfattats, eller om det var en 
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följd av en viss attitydmässig tröghet är inte möjligt att fastställa. Den först

nämnda förklaringen förefaller dock rimligast. 

Från augusti 1943 till juli 1944 gick krigsutvecklingen illa ur tysk synvinkel. 

Krigets utgång var nu given. Den svenska flyktingpolitiken anpassades till 

detta faktum genom att politiken gentemot civila flyktingar förändrades. Den 

övergripande organisationen för flykting- och utlänningsmottagande anpassa

des till den nya politiken främst genom inrättandet av statens utlännings

kommission. Myndigheten var enbart avsedd att under kort tid hantera ut

lännings- och flyktingfrågor i stor skala. Om Socialstyrelsens hantering av 

utlännings- och flyktingfrågor främst haft sitt ursprung i ett behov av att 

utöva kontroll över utlänningar och flyktingar, var utlänningskommissionens 

organisation främst avsedd att hantera mottagandet av stora mängder hjälp-

behövande civila flyktingar. Under denna period ökade antalet internerade 

inom kategorin nazister och samarbetsmän. Detta var otvivelaktigt betingat av 

en svensk önskan att i allt högre grad distansera sig från Nazityskland och 

närma sig de allierade. 

I förläggningskorrespondens, personomdömen om interner och annan 

dokumentation hänvisas ofta till interners psykiska besvär, oro och instabi

litet. Ibland anges också den ovisshet som var en direkt följd av interner

ingen som den troliga orsaken till interners psykiska ohälsa. Detta avspeg

lade säkerligen det verkliga förhållandet. Internerna hade ingen vetskap om 

varför de internerats och ingen möjlighet att överklaga interneringsbeslutet, 

inte heller visste de hur länge deras frihetsberövande skulle vara eller vad 

som krävdes för ett frisläppande. Att denna ovisshet ledde till stark psykisk 

stress och ibland till psykisk sjukdom är inte överraskande. I takt med att 

det totala antalet interner i slutna förläggningar ökade, framstod därför 

sannolikt ett behov av en särskild förläggning för att ta hand om interner 

med svåra psykiska besvär. Detta torde vara skälet till att Säterförläggningen 

öppnade i oktober 1943. 

Under slutskedet av kriget kom den tyska krigsmaktens reträtter och succes

siva sönderfall att orsaka enorma flyktingströmmar. Detta ledde för svenskt 

vidkommande till en kraftig ökning av antalet öppna förläggningar för civila 

flyktingar. För första gången fanns nu i Sverige en civil förläggningsorganisation 

som i huvudsak var avsedd för flyktingmottagande och inte utlänningskontroll. 

Åtta nya slutna förläggningar öppnade emellertid också under denna period: 

Axmar, Ede, Ingels, Kusfors, Sörbyn, Vägershult, Sunnerstaholm och Tjörnarp. 
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Detta speglade delvis ett ökat flyktingtryck men också ett behov av att i större 

utsträckning internera vissa kategorier av utlänningar. Detta gällde främst norska 

och danska medlöpare samt ingermanlänningar, balter och andra utlänningar 

som varit i tysk sold. Sammansättningen av klientelet i de slutna förläggningarna 

var alltså väsentligt förändrat. I början av kriget hade det helt dominerats av 

antinazister och kommunister. I krigets slutskede var förhållandet det omvända. 

Sandlerkommissionen uttrycker det som att flyktingströmmarna från Finland 

och de baltiska länderna sommaren 1944 medförde en ökning av det klientel 

som ansågs nödvändigt att internera. Det faktiska förhållandet torde istället ha 

varit att styrkeförskjutningen i det svenska närområdet, som den sovjetiska 

storoffensiven i juni 1944 medfört, innebar att upplevd släpphänthet mot de 

allierades fiender kunde innebära en allvarlig fara. 

Krigsförbrytare kunde i krigets slutskede söka undgå upptäckt genom att 

desertera och inför svenska myndigheter ange andra skäl för detta beslut. 

Farhågor för att sådana individer skulle undgå upptäckt var skälet till att 

tyska desertörer internerades i krigets slutskede. Sandlerkommissionen anger 

att syftet med att internera denna kategori just var att ge svenska myndig

heter tid att undersöka desertörernas motiv, och så förhöll det sig sannolikt 

också.92 Interneringen var således inte heller i detta fall en följd av att SS-

män eller annan nazistiskt anstruken tysk militärpersonal skulle utgöra ett 

hot mot Sverige utan att jakten på krigsförbrytare nu inletts och givits prio

ritet av de allierade. Även interneringen av denna kategori skall således ses 

som en del av ansträngningen att blidka de allierade. Det bör också fram

hållas att tyska desertörer fram till november 1942 avvisades direkt efter 

ankomst till Sverige, trots att dödsstraff väntade vid återkomsten till förban

den. Att desertörer över huvud taget internerades innebar alltså en väsentlig 

förbättring i behandlingen av denna kategori. 

Undersökningen har visat att det svenska systemet för att internera civila 

utlänningar förändrades i takt med omvärldsutvecklingen. Förändringarna 

gäller systemets utformning (organisation, vilka kategorier som internerades, 

antal internerade per kategori) och behandlingen av respektive kategori. 

Vidare har visats att behandlingen av internerna inom de slutna förlägg

ningarna var relativt mild. Det enda undantaget var regimen i den enda för

läggning - Rengsjö - där internerna inte hade omhändertagits av politiska 

92 SOU 1946:36, s. 42. 
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skäl. Lindners och Johanssons disciplineringshypotes håller således inte; om

händertagandet i de slutna förläggningarna syftade inte till att disciplinera, 

uppfostra eller omvända de internerade utlänningarna. Huvudsyftet tycks inte 

heller ha varit att hålla dem under uppsikt. Syftet förefaller istället ha varit att 

inför den nation som kunde anses utgöra det för tillfället största hotet ge in

tryck av att hålla dem under uppsikt. 

Var de svenska slutna utlänningsförläggningarna att betrakta som koncent

rationsläger? Svaret beror givetvis på hur begreppet definieras. Användningen 

av termen är problematisk i och med att den sammankopplas med Förintel

sen. I detta sammanhang måste en tydlig distinktion göras. Använder man 

Anne Applebaums definition blir analysen och begreppsanvändningen tydlig. 

Hon definierar ett koncentrationsläger som en plats dit en person förs inte på 

grund av det han eller hon gjort utan på grund av den han eller hon är,93 

Detta gällde i högsta grad de svenska slutna utlänningsförläggningarna. Som 

konstaterats internerades utlänningar med utgångspunkt ifrån vilken kategori 

de tillhörde. De blev därmed verktyg att användas i den politik som av den 

svenska statsledningen ansågs nödvändig för att uppnå den allt överskuggande 

målsättningen - att bibehålla Sveriges oberoende som stat. Politiken blev av 

nödvändighet en anpassningspolitik. Det tycks som om frihetsberövandet av 

dessa personer i sig betraktades som den i särklass viktigaste och mest effektiva 

politiska komponenten. Detta visas bland annat av det faktum att de anti-

nazistiska, kommunistiska och norska kungatrogna internerade, vilka anhållits 

och tagits i förvar efter Långmorarazzian, mindre en månad senare började 

friges en mosse, efter att Tyskland lidit strategiskt avgörande nederlag på öst

fronten. De internerades potential som framtida säkerhetsrisker tycks, om den 

över huvud taget beaktades, ha varit helt och hållet underordnad. 

93 Anne Appelbaum, GJJLAG. De sovjetiska lägrens historia, Stockholm 2004. 
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Del III Hjälporganisationerna och flyktingarna 





"Svallvågorna av katastrofen kom 
också till vår stad" 

Hjälpverksamhet inom Norrköpings mosaiska 
församling i skuggan av Förintelsen 

Malin Thor 

De svenska judarnas förmenta passivitet, deras föregivet bristande hjälp till 

och engagemang för Europas förföljda judar debatterades i en internationell 

och nationell inomjudisk kontext direkt efter andra världskriget.1 I denna 

kritik, som grundar sig i en föreställning om att judarna i Sverige just i egen

skap av judar borde ha gjort mer för att hjälpa de förföljda trosfränderna i 

1 Se t.ex. Marcus Ehrenpreis & Gunnar Josephson, "Stockholms Mosaiska försam
lings flyktinghjälp", i Judisk Tidskrift (1947:20), s. 61-63. Artikeln är ett svar på kritik 
mot församlingens flyktinghjälp som framförts av den amerikanske rabbinen P. 
Wohlgelernter i The Jeivish Agencys Digest, No. 54, 1947-01-19. För internationell 
kritik, se även Salomon Adler-Rudel, "A chronicle of rescue efforts", i Leo Baeck 
Institute Year Book XI, (London 1966). Adler-Rudel kom i egenskap av representant 

för Jewish Agency och World Jewish Congress (WJC) under början av 1942 till för
samlingen i Stockholm för att diskutera möjligheten att rädda judiska barn till Sve
rige. I ovannämnda artikel påtalar han församlingens svaga intresse för denna aktion 
och för att upprätta en svensk avdelning av WJC. WJC i Sverige kom i stället att 
ledas av den lettiske flyktingen Hilel Storch. Han stod i konflikt med såväl för
samlingens ordförande, Gunnar Josephson, som med överrabbin Marcus Ehrenpreis. 
Storch anklagade 1979, vid en intervju med Sune Persson, den Mosaiska försam
lingen i Stockholm för att "inte ha velat ha in ytterligare judar till Sverige" och för 
att "inte ha haft något med räddningsarbetet att göra". Se Sune Persson, "Vi åker till 
Sverige". De vita bussarna 194S, (Rimbo 2005), s. 48. För en utförligare redogörelse 
för de interna motsättningarna inom Stockholmsförsamlingen och kritik mot den
samma, se t.ex. ovannämnda artikel av Adler-Rudel; Inga Gottfarb, Den livsfarliga 
glömskan, (Wiken 1986); Paul A. Levine, From Indijference to Activism. Swedish 
Diplomacy and the Holocaust, 1938-1944 (Uppsala 1998), s. 187-210; Lena Einhorn, 
Handelsresande i liv. Om vilja och vankelmod i krigets skugga (Stockholm 1999), s. 

124-126,135-138, 445-446; Persson (2005), s. 48-55. 
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Europa, åsyftas dock främst Mosaiska församlingens i Stockholm agerande 

och attityder gentemot de judiska flyktingarna. 

Kritiken kan förenklat sägas handla om den av Mosaiska församlingen 

förda flyktingpolitiken, det vill säga dess vilja att hjälpa judiska flyktingar att 

komma till Sverige. Församlingen har även kritiserats för bemötandet av de 

flyktingar som befann sig i Sverige. Kritiken har framförts från såväl flyk

tingar som kom under 1930-talet som från den grupp som ibland kallas för 

1945 års befriade och den fortsätter än idag.2 

Svante Hanssons bok, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska 

församlingen i Stockholm 1933-1950, kom till på uppdrag av den judiska för

samlingen i Stockholm. Församlingen ville utreda varför flera överlevande 

fortsätter att anklaga församlingen för att den inte gjorde tillräckligt under 

och efter andra världskriget. Den ville göra upp med sitt förflutna för att 

kunna gå vidare.3 

Hansson framhåller att det vid bedömningen av församlingens flykting

politik inte är tillräckligt att granska dess utformning. Man måste också se 

på genomförandet, det vill säga församlingens agerande i enskilda ärenden 

av olika slag. Hansson har bland annat granskat hur församlingen agerade 

när enskilda personer eller organisationer frågade om möjligheten att få en 

tillflyktsort i Sverige. I båda fallen är svaren mycket tydliga. Församlingen 

avrådde från invandring.4 

Hansson menar dock att informationen är för ofullständig för att en all

sidig bedömning av Mosaiska församlingens flyktingpolitik skall kunna 

göras.5 Något entydigt svar på frågan om de svenska judarna i allmänhet och 

församlingen i Stockholm i synnerhet satsade tillräckligt mycket på flyk-

tinghjälp under perioden 1933-1945 kan, menar Hansson, helt enkelt inte 

ges. Däremot går det givetvis att hävda att hjälpen var otillräcklig och att det 

2 Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska församlingen i 
Stockholm 1933—ipso (Stockholm 2004); Persson (2005), s. 47-48; Malin Thor, 
"Memories Of The Exile. Young German Jews Remember The Forced Emigration 
Experience", i Johannes-Dieter Steinert & Inge Weber-Newth (eds), Beyond Camps 
and Forced Labour. Current International Research on Survivors of Nazi Persecution 

(Osnabriick 2005), s. 470-472. 
3 Hansson (2004), s. i6f. 
4 Hansson (2004), s. 108. 
5 Hansson (2004), s. 118. 
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fanns betydande hjälpbehov som inte uppfylldes. Hansson fastslår dock att 

de svenska judarna var generösa bidragsgivare.6 

Mosaiska församlingen i Stockholm var den största judiska försam

lingen i Sverige under 1930- och 1940-talen (uppskattningsvis bodde 40-

50 procent av Sveriges judiska befolkning vid tidpunkten i Stockholm). 

Stockholmsförsamlingen behandlades av den svenska regeringen som en 

remissinstans i frågor gällande judiska flyktingar. Man skall dock akta sig 

för att betrakta församlingen som en monolit; synen på flyktingpolitik, 

flyktingarna och flyktinghjälpen inom församlingen var långt ifrån sam

stämmig.7 Det fanns dessutom en opposition mot Stockholmsförsamling

ens agerande från andra mosaiska församlingar.8 Att den svenska staten 

använde Stockholmsförsamlingen som remissinstans, och att denna där

med fick representera hela den judiska befolkningen i Sverige, påverkade 

sannolikt det judiska hjälparbetets sociala relationer och hur arbetet orga

niserades i Sverige. 

Det intressantaste med kritiken mot de svenska judarna är, enligt mitt 

förmenande, att den visar på att det fanns och finns en föreställning om att 

just judarna i Sverige - inte Sverige som stat eller nation9 - borde ha gjort 

mer för att hjälpa Europas förföljda judar. Detta skulle kunna tolkas som en 

föreställning om en judisk "gemenskap" med tillhörande identitet, förplik

telser, skyldigheter och rättigheter. Genom att undersöka flyktingverksam

heten inom en annan mosaisk församling än församlingen i Stockholm, 

nämligen den i Norrköping, vill jag belysa det judiska hjälparbetets sociala 

relationer. Jag vill utreda dels om Norrköpingsförsamlingens inställning och 

6 Hansson (2004), s. 168, 412. 
7 Hansson (2004), s. 19, 93f; Steven Koblik, "Om vi teg, skulle stenarna ropa". Sverige 
och judeproblemet 1933-1945 (Stockholm 1987), s. 57-58; Persson (2005), s. 47-48, 462-

463; Malin Thor, Hechaluz — en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i 
Sverige 1933—1943 (Växjö 2005), s. 139-143; se Joseph Zitomersky, "Ambiguous 
Integration. The Historical Position of the Jews in Swedish Society, 1780S-1980S", i 
Kerstin Nyström (red), Judarna i det svenska samhället. Identitet, integration, etniska 
relationer (Lund 1991), s. 98-102 för en vidare diskussion av det judiska bosättnings
mönstret i Sverige. 
8 Koblik (1987), s. 58. 
9 Det är även problematiskt att diskutera Sveriges agerande som nation eller stat. För 
en problematiseringen av begreppet "Sverige" se t.ex. Martin Estvall, "Ett folk, ett rike, 
en åsikt?", i Lars M Andersson & Mattias Tydén (red.), Sverige och Nazityskland. 
Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm 2007). 
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hjälp till flyktingarna skilde sig från eller sammanföll med den officiella 

linjen hos Stockholmsförsamlingen, dels belysa det faktiska flyktingarbetet i 

en lokal kontext. Vad gjorde Mosaiska församlingen i Norrköping för att 

hjälpa Europas förföljda judar? Vilka former av judisk hjälpverksamhet 

förekom i staden? Fanns det en uppfattning om att judarna skulle hjälpa 

judiska flyktingar i och utanför staden just därför att de var judar? Vem eller 

vilka definierade och beslutade om hjälpverksamhetens utformning? 

Den judiska gemenskapen 

Undersökningen grundas primärt i en genomgång av Norrköpings Mosaiska 

församlings arkiv. Syftet är att utifrån materialet - som består av mötesprotokoll, 

korrespondens, verksamhetsberättelser, förvaltningsberättelser, insamlingsupp

rop och -listor - undersöka hur det judiska flyktingproblemet i Europa diskute

rades och hur och av vilka en hjälpverksamhet inom församlingen organiserades. 

Analysen tar avstamp i det av Benedict Anderson myntade begreppet 

"föreställda gemenskaper".10 Även om den föreställda gemenskapen är kon

struerad, så är den "verklig" genom att den påverkar människors handlande. 

Därför måste teorin problematiseras. Alexandra Ålund påpekar bland annat 

att föreställda nationella gemenskaper i regel är manliga.11 Detta kommer att 

problematiseras i analysen av det handlande (hjälpverksamheten) som har 

sin grund i församlingen i Norrköping. Därmed kontextualiseras begreppet 

gemenskap och hänsyn tas till de lokala föreställningarna om och de kon

kreta förutsättningarna för gemenskap samt de lokala och nationella makt

relationerna. Jag vill även, genom att relatera hjälpverksamheten i Norr

köping till den verksamhet som pågick inom församlingen i Stockholm, 

belysa den lokala och den nationella gemenskapens och gränsdragningarnas 

betydelse. Genom att fokusera gränsdragningarna synliggörs den nationella 

gemenskapens maktrelationer och vilken betydelse gränsdragningen mellan 

det lokala och det nationella har. 

10 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of 
nationalism (London 1991, andra upplagan). 
11 Alexandra Ålund, "Etnicitet, medborgarskap och gränser", i Paulina de los Reyes, 
et.al. (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige (Stockholm 2002). 
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Gemenskaper är konstellationer som är beroende av och definieras av 

maktrelationer. Dessa kan förändras eller skilja sig åt vid olika tidpunkter.12 

Undersökningen sträcker sig över en trettioårsperiod (ca 1933-ca 1960). Där

igenom blir det möjligt att belysa hur gemenskapens/gemenskapernas gränser 

skapas och förändras över tid. Vidare blir det möjligt att undersöka om grän

serna flyttas, vidgas eller snävas in samt att diskutera vem eller vilka som hade 

makten att definiera vilka som utgjorde gemenskapen/erna och vad som var 

dess/deras förpliktelser i relation till organiseringen av hjälpverksamheten. 

Norrköpings mosaiska församling13 

År 1782 tilläts judar, enligt det så kallade Judereglementet, att bosätta sig i 

Stockholm, Göteborg och Norrköping. Samma år inflyttade Jacob Marcus 

(1749-1814) från Schwan i Tyskland och hans kompanjon Salomon Jakob 

till Norrköping. Snart följde flera familjer efter - de flesta av de till Norrkö

ping invandrade judarna kom från Schwan i Tyskland.14 

Församlingen i Norrköping har dock alltid varit liten, trots att dess 

upptagningsområde utgjordes av Östergötland samt delar av Närke och 

Södermanland. 1864 hade församlingen 103 medlemmar. Det skedde en viss 

inflyttning av östjudar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Trots detta sjönk antalet församlingsmedlemmar. På 1920-talet bestod för

samlingen av 45 personer. Möjligen kan församlingens litenhet förklaras 

12 Jfr. Linda McDowell, Gender, Identity and Place. Understanding feminist geographies 
(Minneapolis 1999), s. ioof; Ninra Yuval-Davies, Gender & Nation (London 2002), s. 

15-17. 
13 Forskningen om den Mosaiska församlingen i Norrköping är inte omfattande. Hugo 
Valentin har behandlat församlingen i böcker och artiklar som diskuterar den judiska 
befolkningens historia i Sverige. Se Hugo Valentin, Judarnas historia i Sverige (Stockholm 
1924), s. 221-224, 342-345; dens., Judarna i Sverige, (Stockholm 1964); dens., "Judarnas 
historia i Sverige" i Stefan Hahn, Abraham Brody & Wulff Fiirstenberg (red.), Judarnas 
historia (Stockholm 1950), s. 274. Generellt behandlas grundandet av församlingen och 
den första generationens historia. Se även Eskil Olån, Judarna på svensk mark. Historien 
om israeliternas invandring till Sverige (Stockholm 1924) och Carl Henrik Carlsson, 
Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860—1920 
(Uppsala 2004), s. 275. För forskning om Norrköpingsförsamlingen per se, men med 
samma utgångspunkter och fokus som i ovannämnda böcker, se Martin Ivarsson & 
Abraham Brody, Svensk-judiska pionjärer och stamfader. En personsläkt- och kulturhisto
risk krönika med Norrköping som blickcentrum (Jönköping 1956). 
14 Ivarsson & Brody (1956), s. 127. 
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med den relativa närheten till Stockholm. Flera familjer flyttade till Stock

holm, men även till Göteborg.15 

Även om det saknas uppgifter om det exakta antalet medlemmar inom 

den Mosaiska församlingen i Norrköping för 1930-talet, är det rimligt att 

anta att församlingen var liten, med uppskattningsvis ett fyrtiotal medlem

mar.16 

Församlingen leddes av en föreståndare och en ordförande, båda med tre

åriga mandat. Dessa valdes av en församlingsstämma. I Norrköping samman

trädde denna i regel en gång om året och ordnade religionsundervisning, fast

ställde det skattebelopp som medlemmarna skulle påläggas, valde föreståndare, 

tillsåg gravplatserna och drev understöds- och hjälpverksamhet. Föreståndaren 

och ordföranden utgjorde församlingens verksställande organ. Sven Hirsch 

utsågs till föreståndare och ordförande på stämman 1935. Han skulle komma att 

återväljas kontinuerligt och var församlingens ordförande under den undersökta 

perioden.17 Vanligen bevistades församlingsstämman av 3-7 män och en kvinn

lig sekreterare. Stämman var således ett manligt forum; inga kvinnor var aktiva 

eller deltog i dess beslutsprocesser. Detta faktum visar på en gränsdragning 

mellan män och kvinnor vilken bör ha fått konsekvenser. Genusforskningen har 

visat att delaktighet påverkar en individs medborgerliga status och ger individen 

en känsla av handlingskraft. Att ställas utanför viktiga beslutsprocesser försvagar 

däremot den medborgerliga statusen och därigenom möjligheten att agera.18 

Nu var förvisso den judiska befolkningen i Norrköping och omkringlig-

gande upptagningsområde inte medborgare utan medlemmar i den Mosaiska 

församlingen i staden. Medlemskapet var dock obligatoriskt, eftersom 

svensk lagstiftning fram till 1952 föreskrev att samtliga svenska medborgare 

skulle tillhöra ett trossamfund. Detta innebar att individer som föddes i 

judiska familjer registrerades som judar och församlingsmedlemmar om de 

inte aktivt valde att konvertera. Forskning om hur stor andel av de svenska 

judarna som valde att konvertera saknas. Sannolikt rörde det sig om en 

15 Carlsson (2004), s. 274^ Valentin (1950), s. 274. 
16 Enligt en kunglig förordning av den 23/12 1910 miste landets Mosaiska försam
lingar rätten till egen officiell kyrkobokföring. Därför är församlingens medlems
bokföring ofullständig. 
17 Norrköpings stadsarkiv (NSA), Judiska/Mosaiska församlingens i Norrköpings 
arkiv (JFNA), Aia:i, Protokollsbok 1922-1957. 
18 Se t.ex. Birte Siim, Gender and Citizenship. Politics and Agency in France, Britain 
and Denmark (Cambridge 2000). 
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mindre del. Församlingarna - både judiska och kristna - kunde utkräva 

skatt av sina medlemmar. Den lokala judiska församlingen var således en 

obligatorisk sammanslutning som alla judar inom dess upptagningsområde 

var tvungna att tillhöra. Den erbjöd religiösa och andra tjänster till sina 

medlemmar. Dessa finansierades av församlingsmedlemmarnas skatte

pengar.19 Den judiska gemenskapen - i form av församlingen - var således 

en i viss mån påtvingad gemenskap, som omfattade såväl judiska män som 

kvinnor. Församlingen bör dock inte enbart betraktas som en religiös ge

menskap; personer som inte var religiösa kan mycket väl ha stannat kvar 

inom församlingen, eftersom de om de begärde utträde var tvungna att 

begära inträde i en annan (kristen) församling. Det är också troligt att för

samlingen rymde medlemmar med en judisk identifikation som inte var 

primärt religiös. 

I församlingarnas stämmor och verkställande organ fanns i allmänhet 

enbart män företrädda. Om gemenskapen/gemenskaperna är beroende av 

och definieras av maktrelationer och om gemenskapens gränser skapas av 

inkluderings- och exkluderingsmekanismer är det möjligt att betrakta den 

Mosaiska församlingen i Norrköping som en större (församlingen som hel

het) och en mindre gemenskap (församlingen som beslutande och verkstäl

lande organ). Kvinnorna var då inkluderade i den förstnämnda, men exklu-

derade från den sistnämnda.20 

Det är således problematiskt att tala om en judisk gemenskap, eller de 

Mosaiska församlingarnas agerande i relation till Europas förföljda judar och 

de judiska flyktingarna i Sverige, eftersom analysen av hur försam-

lingen/arna talade och handlade grundar sig i ett källmaterial som enbart 

eller i alla fall i stor uträckning är producerat av de män som utgjorde den 

mindre (källproducerande) judiska gemenskapen. Källorna kan dock tala 

om kvinnornas delaktighet, även om det då främst blir männens syn på 

kvinnornas medverkan som synliggörs. Dessa män samtalade sannolikt med 

sina kvinnliga vänner och släktingar. Det är också mycket troligt att samt

liga eller flera av församlingens kvinnliga och manliga medlemmar träffades 

och samtalade vid tillfällen när inte deras samtal protokollfördes, till exem

pel vid gudstjänster. Huruvida dessa privata samtal påverkade arbetet inom 

19 Zitomersky (1991), s. 84f. 
20 Jfr. Judith Plaskow, Standing again at Sinai. Judaism from a feminist perspective 
(San Francisco 1990), s. 75-120. 
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församlingen eller om de judiska kvinnorna möjligen hade andra arenor där 

de diskuterade och bedrev hjälpverksamhet går inte att fastställa eftersom 

det inte finns något källmaterial.21 De källor som ligger till grund för 

föreliggande undersökning - de som huvudsakligen producerats av Norr

köpings mosaiska församlings (manliga) församlingsstämma - är således 

problematiska i vissa avseenden. Dock ger det en god bild av den hjälpverk

samhet som bedrevs av de ledande männen i församlingen. 

En enad svenskjudisk gemenskap att visa upp utåt 

Varken församlingsprotokollen eller förvaltningsberättelserna innehåller 

några diskussioner om den judiska flyktingproblematiken i Europa22, den 

Mosaiska församlingens i Stockholm flyktingpolitik eller några spår av att 

judiska flyktingar anlänt till Norrköping under 1930-talet.23 Tyvärr saknas 

samtliga protokoll från företrädarnas sammanträden för perioden 1930-

1960,24 varför det är omöjligt att dra någon slutsats om huruvida 

flyktingpolitiken eller hjälpverksamheten diskuterades i detta mindre forum. 

I januari 1934 sammankallades dock till ett extra möte med anledning av 

att den Mosaiska församlingen i Malmö hade föreslagit ett samarbete mellan 

de Mosaiska församlingarna i Sverige. Brevet från församlingen i Malmö är 

21 Föreliggande artikel är en pilotstudie. Min avsikt är att göra en större studie där den 
judiska hjälpverksamheten i Göteborg, Kalmar, Malmö, Norrköping och Stockholm 
undersöks och jämförs. Önskvärt vore att intervjua de judiska män och kvinnor som 
levde i dessa städer vid den aktuella tidpunkten om församlingarna, hjälpverksamheten 
och synen på flyktingarna inom församlingarna och i städerna. Det vore också frukt
bart att intervjua före detta flyktingar som kom till dessa städer för att kunna jämföra 
deras berättelser med "hjälparnas". En sådan intervju med en före detta flykting kom
mer att diskuteras längre fram i denna artikel. Jag menar att dylika intervjuer är ett 
måste om såväl hjälpverksamheten som församlingarna i dess helhet skall kunna bely
sas, eftersom det skriftliga materialet nu osynliggör både de kvinnliga församlings
medlemmarnas och flyktingarnas perspektiv, agerande och erfarenheter. 
22 Sune Persson påpekar att Stockholmsförsamlingens protokoll är "förbluffande" 
tunna vad gäller diskussioner om judarnas situation i Europa 1945. Se Persson (2005), s. 
49. Lars Olsson har konstaterat att det inte finns särdeles mycket material bevarat från 
Malmö Mosaiska församlings hjälpkommitté; Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. 
Baltiska flyktingar och polska koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i skånskt 
jordbruk kring slutet av andra världskriget (Lund 1995), s. 47, se särskilt not 20. 
23 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922—1957; Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891— 

1984. 
24 NSA, JFNA, Ä2:i, Protokoll vid sammanträde med föreståndarna 1861-1975. 
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adresserat till "Herrar för Mosaiska församlingen i Norrköping".25 Ordvalet 

är exkluderande och synliggör att en mosaisk församling leddes och repre

senterades av män. Församlingsstämman i Norrköping svarade att den till 

fullo insåg värdet av ett sådant samarbete, men att den inte ville yttra sig om 

förslaget med motiveringen att den var en så liten församling. Man ville 

avvakta tills de stora församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 

tagit ställning till förslaget.26 

Församlingen i Stockholm hade dock redan i september 1933 i ett brev 

till församlingarna i Göteborg och Malmö framhållit det önskvärda i att 

Sveriges judar, i varje fall beträffande hjälpverksamhet, utåt uppträdde enat 

och stödde samma projekt.27 Det förefaller således som att det redan under 

början av 1930-talet fanns en strategi från de Mosaiska församlingarna i 

Sverige att uppträda enat utåt - som en judisk gemenskap - i hjälpverksam

heten för Europas förföljda judar och för de judiska flyktingar som redan 

befann sig i Sverige. Här synliggörs således en föreställning om en nationell 

svenskjudisk gemenskap i relation till den svenska omgivningen, men även 

en kamp liksom möjligen Stockholmsförsamlingens ambition att företräda 

de övriga. 

Inom församlingen i Stockholm offentliggjordes ett första insamlings

upprop till förmån för "nödställda tyska judar" i början av april 1933, som 

en reaktion på de antisemitiska handlingarna i Tyskland den första april 

samma år. Några månader senare sammanträdde styrelsen för "Hjälpfond 

för Tysklands judar". Denna utvecklades senare till Mosaiska församlingens 

i Stockholm hjälpkommitté.28 Hjälpkommittén gjorde insatser för flyktingar 

både i Sverige och utomlands under perioden 1933-1940.29 

Källäget ger inte någon möjlighet att avgöra om medlemmarna i den Mo

saiska församlingen i Norrköping diskuterade eller gjorde något för att hjälpa 

25 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Herrar för Mosaiska 

församlingen i Norrköping från Malmö Mosaiska församling daterat den 15.10.1933. 
26 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957; Protokoll hållet vid Mosaiska 

församlingen i Norrköping extra sammanträde den 10.01.1934. 
27 Riksarkivet (RA), Judiska/Mosaiska församlingens i Stockholms arkiv (JFSA), 

IG36:24 [gamla arkivsystemet], Utgående och inkommande skrivelser, Brev till 

Hjälpkommittéerna för Tysklands judar i Göteborg och Malmö från Stockholms 

hjälpfond för Tysklands judar daterat 14.09.1933. 
28 Hansson (2004), s. 157-159. 
29 Hansson (2004), s. 168-171. 
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Europas förföljda judar under 1930-talet. Varken protokollen eller förvalt

ningsberättelserna vittnar om några diskussioner om flyktingpolitik eller om 

någon aktiv flyktingverksamhet under denna tid. Något formellt beslut om att 

bilda en hjälpkommitté i Norrköping har inte heller återfunnits. 

Samarbete med Stockholms mosaiska församling 

Även om inte någon formell hjälpkommitté hade bildats bedrevs dock 

hjälpverksamhet i viss utsträckning inom Norrköpingsförsamlingen under 

1930-talet. Arbetet bestod främst av återkommande insamlingar bland för

samlingens medlemmar. Pengarna skickades till den Mosaiska församlingens 

i Stockholm hjälpkommitté. Det fanns tydliga band mellan församlingarna i 

Norrköping och Stockholm, bland annat genom att flera familjer från 

Norrköping från och med mitten av 1800-talet flyttat till huvudstaden. 

Dessutom tjänstgjorde Stockholmsförsamlingens överrabbin, Marcus 

Ehrenpreis, även som rabbin i Norrköpings mellan åren 1917 och 1945. De 

sista tio åren assisterades han av kantor Idy Bornstein, även han från för

samlingen i Stockholm.30 Det är sannolikt att de informella och formella 

banden mellan församlingarna även påverkade hur hjälpverksamheten i 

Norrköping organiserades. 

Den tidigast daterade insamlingen i Norrköping, som går att belägga i 

källorna, genomfördes i januari 1934. Insamlingen gjordes till förmån för 

"nödställda judar". Pengarna skickades sedan till Stockholm, till "Kommit

tén för insamlandet av medel för understöd av judiska flyktingar i Stock

holm".31 

Trots att Norrköpingsförsamlingen saknade en egen hjälpkommitté så 

fanns det från 1937 en understödskassa bekostad av "influtna räntor". Det är 

dock oklart om det utbetalda understödet gick till flyktingar eller till behö

vande församlingsmedlemmar; några poster anges inte i förvaltningsberättel

serna utan enbart den totala utbetalda summan.32 

30 Nils Berman, "Minnesrik avskedsgudstjänst i Norrköping", Judisk Tidskrift 
(1945:18), s. 334-336; Marcus Ehrenpreis, "Avsked från Norrköping, Judisk Tidskrift 

(1945:18), s. 32.3—32,7. 
31 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922—1957; Protokoll hållet vid Mosaiska 
församlingen i Norrköping extra sammanträde den 10.1.1934. 
32 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891-1984, spridda år, "Berättelse över 
Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1937"; "Berättelse över 
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Även under början av 1940-talet torde mycket av hjälpverksamheten 

inom församlingen i Norrköping ha bedrivits i form av insamlingar till 

förmån för flyktingar och i samarbete med församlingen i Stockholm. Den 

sistnämnda skickade skrivelser och promemorior för att ge en översikt över 

hjälpverksamheten för flyktingar. I dessa översikter redovisades de bidrag 

som inkommit från personer tillhörande församlingen i Norrköping under 

Stockholm Mosaiska församling.33 I ett brev från Mosaiska församlingen i 

Stockholm daterat i oktober 1940 meddelades att förhandlingar upptagits 

med statsmakterna i avsikt att utverka större bidrag än dittills från statens 

sida. Det betonades dock att det även var nödvändigt att kunna demon

strera att de Mosaiska församlingarna i övriga landet och dess medlemmar 

var villiga att "för sin del bära betydande offer." Hjälpkommittén medde

lade vidare att den förutsatte att församlingen i Norrköping, liksom dess 

medlemmar, i fortsättningen precis som hittills skulle stödja hjälparbetet.34 

Stockholmsförsamlingen definierade därmed sin egen överordnade makt

position inom den nationella judiska gemenskapen, dels i och med att den 

ansåg sig ha befogenhet att tala å den judiska gemenskapens vägnar, dels 

genom att ange Norrköpingsförsamlingens förpliktelser i relation till den 

hjälpverksamhet som bedrevs i Stockholmsförsamlingens regi. 

Församlingen i Norrköping fortsatte att samla in pengar till hjälpverksam

het genom insamlingsupprop och appeller. De insamlingar som gjordes om

fattade även judiska familjer som var bosatta i bland annat Linköping, Ny

köping och Motala, eftersom de tillhörde församlingens upptagningsområde. 

Under 1942 och 1943 gjordes insamlingar till särskilda verksamheter: "Till 

judiska barns räddning", "Insamling för hjälp åt Europa judar", "Insamling 

till judiska barns räddning" samt "Insamling för hjälp åt danska flyktingar." 

Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1938"; "Berättelse över 
Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1939"; "Berättelse över 
Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1940". 
33 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Mosaiska Församlingen i 
Norrköping från Mosaiska församlingens i Stockholm flyktingsektion daterat 
16.10.1940 (Griinberg). För korrespondens om utbetalade statsmedelsrestitutioner till 
Mosaiska församlingen i Norrköping se t.ex. brev daterat 12.5.1943, 16.6.1943, 

30.8.1943, 28.1.1944, 2I-3-I944 samt 10.5.1944. 
34 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Mosaiska Församlingen i 
Norrköping från Mosaiska församlingens i Stockholm flyktingsektion daterat 
16.10.1940 (Griinberger). 
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Dessutom betalade sju personer in sammanlagt 34 000 kronor direkt till 

hjälpkommittén i Stockholm. Både manliga och kvinnliga församlingsmed

lemmar var återkommande bidragsgivare. Av insamlingsuppropens titlar och 

listornas rubriker framgår att insamlingarna gjordes för specifika hjälpverk

samheter.35 Samtliga dessa insamlingar, med undantag för insamlingen till de 

danska flyktingarna, hade sin motsvarighet i en specifik kommitté för ut

landshjälp som bildats inom församlingen i Stockholm. Anledningen till att 

kommittéerna bildades var att församlingen i Stockholm ansåg att verksamhet 

som riktades till utlandet borde bedrivas genom organ som formellt var fristå

ende från församlingen. Därför grundades Arbetsutskottet för hjälp åt Polens 

judar (oktober 1941-juli 1942), Arbetsutskottet för hjälp åt Europas judar (som 

var samma kommitté som den förstnämnda, men namnbytet speglade ett 

utvidgat uppdrag) samt Arbetsutskottet för judiska barns räddning. Marcus 

Ehrenpreis var ordförande i samtliga tre kommittéer.36 

Möjligen kan samarbetet med Stockholms Mosaiska församling tolkas 

som att det inte fanns någon opinion mot den förda flyktingpolitiken och 

den hjälpverksamhet som Stockholmsförsamlingen bedrev. För detta talar 

att Norrköpingsförsamlingen stödde arbetet och inte bildade någon egen 

hjälpkommitté för att bedriva flyktingverksamhet på ett alternativt sätt. 

Församlingen i Norrköping accepterade därmed sin underordnade och 

Stockholmsförsamlingens överordnade roll i den nationella gemenskapens 

flyktingpolitik och hjälpverksamhet. Om kritik förekom offentliggjordes 

och förmedlades den i alla fall inte till församlingen i Stockholm. Sannolikt 

spelade det faktum att Marcus Ehrenpreis var ordförande i samtliga tre 

kommittéer för judisk utlandshjälp en betydande roll för att insamlingar till 

dylik verksamhet bedrevs inom församlingen i Norrköping. Ehrenpreis 

utgjorde en förmedlande länk mellan de båda församlingarna. Måhända var 

det inte enbart en fråga om makt och hierarkier, utan även en kostnads- och 

storleksfråga. Norrköpingsförsamlingen var kanske för liten för att ha råd att 

på egen hand organisatoriskt klara av en hjälpverksamhet. Den nationella 

gemenskapens maktrelationer skulle dock komma att synliggöras och ifråga-

35 NSA, JFNA, F4:i, Insamlingslistor 1942-1945, Taxeringsbelopp på vilka årsavgifter 
1942 är beräknade. Se rubrik "Till judiska barns räddning". Lista med olika insamlingar 
rubrik 1943; Insamlingslista för Linköping till Hjälp för judiska flyktingar, odaterad. 
36 Hansson (2004), 265-270. 
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sättas, när gränsdragningen mellan de lokala och nationella gemenskapernas 

ekonomiska ansvar för flyktingarna i Sverige blev aktuell. 

Den lokala eller den nationella gemenskapens ansvar? 

I november 1940 uppstod en konflikt mellan församlingarna i Norrköping 

och Stockholm. Dispyten handlade dock inte om Stockholmförsamlingens 

flyktingpolitik, utan om hur det judiska hjälparbetet i Sverige skulle finansi

eras. Anledningen var att församlingen i Stockholm hade avslagit en begäran 

om understöd åt en flykting som var inlagd på sjukhus i Norrköping. För

samlingen i Norrköping meddelade att: 

[detta] förvånar [...] oss på det högsta. Genom insamling av enskilda med
lemmar inom församlingen hava vi till Eder inlevererat mellan 30—40 000 
kronor, men den hjälp som Ni lämnat här i Norrköping bosatta, nödställda 
flyktingar, [har] varit obetydlig.37 

Församlingen i Norrköping gjorde en ny framställan om ett anslag. "Skulle 

denna vår blygsamma begäran bliva avslagen, komma vi för framtiden ej att 

medverka vid någon som hälst [sic!] hjälpverksamhet tillsammans med 

Eder."38 Jag har inte funnit något svar från Stockholmsförsamlingen men att 

döma av ett annat brev och det faktum att Norrköping fortsatte att stödja 

församlingens i Stockholm hjälparbete är det rimligt att anta att församling

ens framställan beviljades.39 

Tvisten med församlingen i Stockholm belyser inte bara att den hjälpverk

samhet som bedrivits dittills i Norrköping främst hade utgjorts av penning

insamlingar som sedan ställts till hjälpkommitténs i Stockholm förfogande 

utan visar även att det fanns flyktingar bosatta i Norrköping. Konflikten syn-

liggör också gränsdragningen mellan det lokala och det nationella hjälparbetet. 

Judiska flyktingar på en bestämd plats låg inom närmaste församlings ansvars-

37 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Mosaiska Församlingens i 
Stockholm Hjälpkommitté från Mosaiska församlingens i Norrköping föreståndare 
daterat 23.11.1940 (Sven Hirsch & M. Stern). 
38 Ibid. 
39 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921—1944, Brev till Mosaiska Församlingens i 
Stockholm Hjälpkommitté från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat 
16.12.1940 (Sven Hirsch). 
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område, tycks församlingen i Stockholm ha resonerat, en uppfattning som 

Norrköpingsförsamlingen uppenbarligen ifrågasatte. 

Uppfattningen att församlingarna skulle hjälpa judiska flyktingar inom 

det egna upptagningsområdet framgår också av ett annat exempel. Kerstin 

Hellner, som arbetade som kurator åt flyktingkommittén i Stockholm, bad 

församlingen i Norrköping att ta hand om en flyktingfamilj som skulle 

flytta till staden. Hon tillade dock: 

[jag] vet ju inte alls om de verkligen äro mosaiska, men skulle de inte vara 

det så måste väl de kyrkliga myndigheterna i Norrköping kunna hjälpa dem. 
[...] Det är ju mycket svårt att hjälpa dem härifrån.40 

Hellners ståndpunkt var alltså att om familjen var judisk så skulle försam

lingen i Norrköping hjälpa den, men inte annars. Citatet illustrerar således 

den judiska gemenskapens gränsdragning gentemot det svenska kristna 

samhället i flyktingarbetet, men också att gränsdragningarna inom hjälp-

arbetet inte enbart går att tolka som uttryck för maktrelationer inom den 

svenskjudiska gemenskapen utan att de även var av praktisk natur; det var 

sannolikt enklare för församlingen i Norrköping än för flyktingkommittén i 

Stockholm att praktiskt sörja för en flyktingfamilj som kom till Norrköping. 

Den lokala hjälpverksamheten 

Vilka var då dessa judiska flyktingar som kommit till Norrköping och som 

den Mosaiska församlingen i staden därmed hade fått ansvaret för? Hur 

många var de, när kom de och varifrån kom de? Tyvärr tillåter inte materi

alet i den Mosaiska församlingens arkiv att dessa frågor besvaras till fullo. 

Det går dock att fastslå att finansieringen av understödskassan förändra

des 1941. Enligt ett beslut på årsmötet skulle understödskassan inte bara 

finansieras som tidigare via "influtna räntor" utan också av en extra uttaxe

ring till hjälpverksamhet. Beslutet om den extra uttaxeringen fattades efter 

förslag från församlingen i Stockholm. Årsmötet beräknade att detta skulle 

resultera i att ytterligare cirka 3 500 kronor, förutom de sedan tidigare in-

40 NSA, JFNA, EI:I, Mapp: Korrespondens 1921-1944 bokstavsordnad, Brev till 
Mosaiska församlingen i Norrköping från Flyktingkommitténs kurator Kerstin 
Hellner daterat den 9.7.1941. 
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samlade cirka 40 000, skulle kunna sändas till Stockholms hjälpkommitté.41 

Återigen synliggörs således hierarkin och beslutsgången inom den 

svenskjudiska gemenskapen. 

Den extra uttaxeringen inbringade sammanlagt 4 857 kronor och 90 öre. 

Enligt beslut av församlingsföreståndaren och understödskassans förvaltare 

överfördes 2 000 kronor till flyktingverksamheten i Stockholm och resten 

användes till understöd eller flyktinghjälp i Norrköping.42 Anledningen till 

att en större del av pengarna användes inom församlingen i Norrköping och 

inte skickades till Stockholm framgår inte explicit. Sannolikt hade antalet 

flyktingar inom församlingen ökat och därmed utgifterna. Därmed trotsades 

den svenskjudiska hierarkin och en tydlig gränsdragning mellan det natio

nella och det lokala hjälparbetet framträder i och med att församlingen valde 

att prioritera den lokala flyktingverksamheten. 

I ett insamlingsupprop daterat januari 1943 nämns att ett hundratal flyk

tingar anlänt till Norrköping och att många av dem var utblottade. De in

samlade pengarna skulle användas till att "lindra nöden i Norrköping" samt 

till understöd åt Norrköpings flyktinghem.43 Pengarna kunde sättas in på den 

Mosaiska församlingens postgirokonto eller lämnas till församlingsförestån

daren Sven Hirsch eller understödskassans förvaltare Carl Stern. En månad 

senare skickades en påminnelse ut till de församlingsmedlemmar som inte 

hade lämnat något bidrag till flyktinghjälpen.44 I insamlingsuppropen från 

Mosaiska församlingen i Norrköping i januari och februari 1943 talas om 

katastrofen som drabbat de norska judarna, om ghettona i östra Europa och 

deportationerna. Uppropet formulerades dock inte i Norrköping utan av 

Arbetsutskottet för hjälp åt Europas judar på ett möte i Stockholm i december 

1942.45 Uppropet i Norrköping har dock ett tillägg, som nämnts ovan, om att 

de insamlade pengarna i Norrköping skulle användas specifikt för att lindra 

41 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok Mosaiska församlingen 1922—1957, "Protokoll 
hållet vid Mosaiska församlingens i Norrköping årsmöte den 21.4.1941. 
42 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891—1984, "Berättelse över Mosaiska 
Församlingens i Norrköping förvaltning under år 1941". 
43 NSA, JFNA, F4:i, Upprop och appeller 1942-1949, Upprop daterat Norrköping i 
januari 1943. 
44 NSA, JFNA, F4:i, Upprop och appeller 1942-1949, Upprop daterat Norrköping i 
februari 1943. 
45 NSA, JFNA, F4:i, Upprop och appeller 1942-1949, Arbetsutskottet för hjälp åt 
Europas judar. Upprop daterat Stockholm i december 1942. 
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nöden bland flyktingarna i staden. Det är vanskligt att dra några slutsatser om 

huruvida det hundratal flyktingar som nämns i uppropet var judiska flyk

tingar och varifrån de kom. Det fanns flera norska flyktingar i Norrköping 

med omnejd.46 I Vera Komissars bok Nådetid. Norske j0der på flukt 1942 om

nämns Norrköping i tre av de tolv intervjuer som utgör bokens innehåll och i 

en nämns "Norskehjemmet".47 Det är sannolikt att "Norrköpings Flykting

hem" som det kallas i uppropet är samma hem som i intervjun benämns 

"N orskehjemmet". 

Flyktinghemmet torde ha inrättats 1942 - vilket framgår av en brevväx

ling mellan en församlingsmedlem och församlingen angående ett snidat 

matsalsbord i ek som medlemmen lånade ut till flyktinghemmet.48 

Några andra dokument som behandlar norska judiska eller icke-judiska 

flyktingar i Norrköping har inte kunnat återfinnas. Avsaknaden av doku

ment kan bero på att flyktingarna inte behövde så mycket bistånd; den 

norska legationen i Stockholm, som även hade ett lokalt kontor i Norrkö

ping, skulle sörja för flyktingarnas behov.49 

En annan förklaring är att vissa delar av församlingens arkiv är förstört 

och utrensat. Av de fåtal rapporter, som församlingen skickade till Statens 

Utlänningskommission, som finns bevarade, kan en försiktig slutsats dras 

om att det redan i slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet fanns flyk

tingar från Tyskland och Österrike i staden, som den Mosaiska försam

lingen i Norrköping hjälpte.50 Det är dock sannolikt att flera av de flyk-

46 Ole Kristian Grimnes, Et flyktingsamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 

1940-1945 (Oslo 1969). 
47 Vera Komissar, Nådetid. Norske joder på flukt 1942 (Oslo 1992), s. 60, 72-73, 139. 

Om "Norskehjemmet", se s. 72f. 
48 NSA, JFNA, EI:3, Korrespondens 1950-1951, Brev till Mosaiska församlingen i 

Norrköping från [NN], daterat 8.9.1950; Brev till [NN] från Mosaiska församlingen 

i Norrköping, daterat 25.1.1951; Brev till Mosaiska församlingen i Norrköping från 

[NN], daterat 26.1.1951; Brev till [NN] från Mosaiska församlingen i Norrköping 

daterat 29.1.1951. 
49 Grimnes (1969). 
50 NSA, JFNA, F4:i, Prov på uppgifter och rapporter insända till Statens Utlännings

kommission angående flyktingar 1944-1946, Socialkort och Rapporter till Statens 

utlänningskommission. NSA. Mappens titel avslöjar att det någon gång skett en ut

rensning av dokument i arkivet. Mappen innehåller enbart tre rapporter och ett social

kort. 
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tingar som kom till Norrköping i början av 1940-talet var norska judiska 

och icke-judiska flyktingar. 

Det är därför svårt att dra några andra slutsatser än att antalet flyktingar 

i Norrköping ökade i början av 1940-talet, att många av dem var utblottade 

och att församlingen sökte att lindra nöden bland dem. Ett brev till försam

lingen daterat i mitten av november 1943 visar att det fanns olika former av 

hjälpverksamhet. Församlingen bad brevledes sina medlemmar att ta emot 

"flyktinggäster". En kvinna erbjöd sig att ta emot en eller två flyktingsgäster 

under de närmaste veckorna. Hon påpekade dock att "[eftersom det] ej 

finns någon herre i huset, det säkerligen bleve bäst med kvinnlig gäst."51 

Inflytandet från och samarbetet med den Mosaiska församlingen i Stock

holm bestod, men församlingen i Norrköping valde stundtals att använda en 

del av de pengar som samlats in eller uttaxerats till flyktingverksamhet i den 

egna staden. Det fanns således flyktingar och en lokal hjälpverksamhet i 

Norrköping, som stundtals prioriterades framför det svenskjudiska samarbe

tet. Möjligen kan det också ha varit så att arbetet i landsorten betraktades som 

en del av det gemensamma svenskjudiska arbetet. Församlingen i Stockholm 

var primärt intresserad av att monopolisera kontakten med de svenska myn

digheterna, inte av att sköta det rent praktiska understödsarbetet, varför för

samlingen i Norrköping fick ett större handlingsutrymme gällande hjälparbe-

tet i den egna staden. Även om källmaterialet inte medger någon djupare 

analys av församlingens eventuella samarbete med andra lokala hjälporgani

sationer är det rimligt att anta att ett sådant förekom. Från och med 1945 blir 

det även tydligt att den svenska staten liksom staden Norrköping griper in i 

den lokala flyktinghjälpen. 

"Polska gäster" i Norrköpings stad 

I mitten av april 1945 etablerade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Norrköping 

beredskapssjukhus på två skolor i staden efter påbud från Kungl. Medicinal

styrelsen. Syftet var att möta det ökade sjukvårdsbehov som flyktingström

men skulle komma att innebära.52 S:t Olofskolan fungerade som 

51 NSA, JFNA, F4:i, Korrespondens 1943-1956, Brev till Norrköpings Mosaiska 
församlings flyktingskommitté. Norrköping från [NN] daterat den 14.11.1943. 
52 NSA, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arkiv (HSNA), AF3, Protokoll och Hand
lingar 1945. Protokoll vid Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 
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beredskapssjukhus under juli och augusti 1945 och Matteusskolan hade 

samma funktion från maj till den 12 november 1945, när verksamheten 

upphörde.53 Under våren 1945 placerades även cirka 1 600 polska katolska 

och judiska kvinnor i lägret Doverstorp på Mo gård i Östergötland. För

läggningen stängdes i januari 1946. De kvinnor som fanns kvar då placera

des ut i andra läger.54 

Norrköpings Mosaiska församling diskuterade flyktinglägret på årsmötet 

den 15 maj 1945. På mötet redogjorde en doktor Lando för förhållandena i 

lägret. Mötet beslutade att tillsätta en kommitté för insamling av tyska, 

engelska och franska böcker. Till medlemmar i kommittén utsågs fruarna 

till fem av de män som deltog vid församlingsstämman.55 

Med anledning av en skrivelse från kommittén i Stockholm för efter-

krigshjälp angående insamling av kläder, beslutade mötet även att tillsätta en 

kommitté för klädinsamling. Även denna kommitté skulle bestå av fruar till 

männen som deltagit vid mötet.56 De gifta kvinnliga församlingsmedlem

marna blev därmed, enligt sina makars beslut, delaktiga i flyktingverksam

heten genom insamlingsarbete via olika kommittéer. 

En tredje kommitté tillsattes sannolikt vid ovannämnda möte även om 

det inte är protokollfört. I ett brev till församlingen i Stockholm meddelas 

nämligen att det senaste sammanträdet valt en kommitté "som skulle ha 

hand om förläggningens Doverstorp andliga verksamhet". Kommittén skall 

enligt brevet bestå av Kapellmästare H. Freudentahl, Dr. J. Lando, Herr S. 

Goldwein samt Nils Berman. De manliga församlingsmedlemmarna hade 

därmed beslutat om flyktingverksamhetens genusarbetsdelning; männen 

svarade för den andliga verksamheten och kvinnorna för det praktiska in

samlingsarbetet. Brevet skrevs i syfte att informera församlingen i Stock

holm om vad församlingen i Norrköping gjort för flyktingarna. Bland annat 

hade den anskaffat filmer och ordnat filmvisningar i lägret en eller två 

gånger i veckan. Församlingen berättade även om en bokinsamling, som 

skedde i samarbete med Norrköpings Tidningar. 300 böcker hade redan 

16.4.1945. Bilaga: Skrivelse från Kungl. Medicinalstyrelsen till Norrköpings hälso-
och sjukvårdsstyrelse daterad 13.4.1945. 
53 NSA, HSNA, AL3, Protokoll och Handlingar 1945. Protokoll vid Hälso- och 
Sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 19.11.1945. 
54 Pia-Kristina Garde, De dödsdömda vittnar — 60 år senare, (Stockholm 2004). 
55 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 15.05.1945, §14. 
56 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 15.05.1945, §15. 
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inkommit och distribuerats till förläggningen och flera böcker anlände dag

ligen. Insamlingen skulle senare resultera i att sammanlagt flera tusen böcker 

på polska, ryska, tyska och franska och ett par hundra spel kunde överläm

nas till lägret.57 Dessutom genomförde församlingen en insamling av garner 

och strumpstickor. Musikkårer hade vidtalats och församlingen planerade 

att det skulle ges en konsert i veckan. Dessa konserter måste så länge lägret 

var försatt i karantän anordnas utanför stängslen. I en senare redogörelse för 

verksamheten i och för lägret i Doverstorp anges att även gymnastikuppvis

ningar och kabaréer anordnades.58 

Församlingen hade också förberett föredragshållare, men dessa kunde inte 

få tillträde på grund av karantänsförhållandena.59 Församlingen i Norrköping 

uttryckte en önskan om samarbete med Stockholmsförsamlingen och för

hörde sig om föredragshållare, som kunde komma till Doverstorp. I förfrågan 

framhölls vidare att om någon deputation från Stockholm planerades till 

Doverstorp, kunde denna söka samarbete med församlingen i Norrköping, 

som stod i kontakt med lägret och därför kanske kunde vara till viss nytta.60 

Två dagar efter det ovannämnda mötet besökte M. Stern och Nils Berman 

från den Mosaiska församlingen lägret i Doverstorp.61 I en redogörelse för 

verksamheten för och i Doverstorp heter det att någonting behövde göras för 

att "kvinnolägret skulle få en psykisk uppmuntran". Därför föreslog Nils 

Berman stadsfullmäktiges ordförande, Gösta Wennström, att frivilliga organi

sationer tillsammans med staden skulle göra ett heldagsprogram och bjuda in 

kvinnorna - benämnda polskorna - till en fridag i Norrköping. "Så att de 

skulle kunna få se en svensk stad i sommarskrud och uppleva sin första verk

ligt fria dag i det demokratiska Sverige."62 

57 NSA, JFNA, F4H, Övrigt 1938—1960, Odaterad och osignerade redogörelse över 
församlingens hjälpverksamhet i och för flyktinglägret i Doverstorp. 
58 Ibid. 
59 NSA, JFNA, F4:I, Korrespondens 1943-1956, Brev till Notarie D. Köpniwsky, 
Mosaiska Församlingen i Stockholm från Nils Berman, Norrköpings Mosaiska 
församling daterat 25.5.1945. 
60 NSA, JFNA, F4:I, Korrespondens 1943-1956, Brev till Notarie D. Köpniwsky, 
Mosaiska Församlingen i Stockholm från Nils Berman, Norrköpings Mosaiska 
församling daterat 25.5.1945. 
61 NSA, JFNA, F4:i, Korrespondens 1943-1956, Brev från Statens Utlänningskom
mission. Sociala Byrån daterat 17.5.1945. 
62 NSA, JFNA, F4:I, Övrigt 1938-1960, Odaterad och osignerad redogörelse över 
församlingens hjälpverksamhet i och för flyktinglägret i Doverstorp. 
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Förslaget föll i god jord och en kommitté tillsattes för att organisera det 

hela. Pengar lämnades till projektet, dels av staden, dels av enskilda Norrkö-

pingsbor. När fridagen genomfördes var 800 polskor ena dagen och lika 

många dagen efter stadens gäster. De välkomnades av stadsfullmäktiges 

ordförande och fick åka på en rundtur med spårvagn. Varje vagn var prydd i 

rött och vitt och hela staden flaggade med polska flaggor. När vagnarna 

körde genom staden kastade stadens befolkning blommor över vagnarna. 

Efter rundturen samlades man på Folkets Hus nöjesfält och där bjöds kvin

norna på saft och kakor, kabaré, uppvisning av svenska folkdanser, turer i 

radiobilar, en sångkör och en konsert av Norrköpings symfoniorkester. 

Därefter var det gemensam middag. Vid varje kuvert låg en blombukett i 

rött och vitt. I redogörelsen som ovanstående information är hämtad från 

anger författaren att detta var första gången som en stad i Sverige hälsade 

sina polska gäster på detta sätt och att det senare genomfördes liknande 

program i flera svenska städer. Evenemanget fick mycket uppmärksamhet i 

såväl lokal- som rikspressen. Dessutom sände den polska radion ett special

program under fridagarna.63 Dessa anordnades således efter initiativ från en 

församlingsmedlem, men finansierades och organiserades i samarbete med 

företrädare för Norrköpings stad. Nils Berman, från den Mosaiska försam

lingen, skulle senare även komma att arrangera en utställning av polsk konst 

i Norrköping och ett polskt "boxningsbesök". Till det förstnämnda evene

manget var det polska ministerparet inbjudet och till det sistnämnda polska 

journalister. Det ordnades också besök på de förnämsta norrköpingsindu

strierna.64 Nils Berman agerade i dessa sammanhang snarare som represen

tant för Norrköpings stad än som representant för Mosaiska församlingen. 

Fridagen arrangerades för "de polska gästerna" och gick, som framgått, i 

Polens färger. Enligt en samtida artikel i Svenska Dagbladet var åtminstone 

580 av lägrets 1 600 kvinnor judinnor.65 Församlingsprotokollen och 

redogörelsen för fridagen beskriver ett engagemang från församlingen för att 

63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 NSA, JFNA, F/|.:i, Tidningsklipp, "Intellektuella polskor i Doverstorp längta efter 
arbete och böcker" i Svenska Dagbladet 22.5.1945. Trots att insamlingen av böcker till 
Doverstorp skedde i samarbete med Norrköpings Tidningar och att den odaterade 
redogörelsen över församlingens hjälpverksamhet i och för flyktinglägret i Doverstorp 
nämner att "fridagen" fick uppmärksamhet i såväl lokal-, som rikspress, finns inte 
några dylika klipp bevarade i församlingens arkiv. 
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hjälpa kvinnorna i flyktinglägret, men inte någonstans nämns några judiska 

kvinnor. Orden som genomgående används är i stället "polska gäster". I 

redogörelsen osynliggörs de judiska kvinnor som befann sig i lägret. Genom 

att dessa inkluderas i gruppen "polska gäster" exkluderas de samtidigt från 

den judiska gemenskapen, detta trots att flera av dem sannolikt inte hade en 

polsk, utan en judisk identitet. I början av 2001 mötte jag inom ramen för 

mitt avhandlingsprojekt om Hechaluz en av de judiska kvinnorna, Dwora 

Henefeld, som under en period hade bott i lägret Doverstorp. Hon kan inte 

minnas att hon hade kontakt med någon representant från någon judisk 

församling i Sverige förutom att Rabbi Ehrenpreis kom och besökte 

Doverstorp en gång. Hon säger dock att hon inte blev särskilt imponerad av 

honom eftersom "han inte verkade förstå vad vi [kvinnorna i Doverstorp] 

hade varit med om." Förutom Ehrenpreis besök kan hon inte minnas någon 

som helst kontakt med den svenska judiska befolkningen. Dwora Henefeld 

minns inte heller fridagen. Däremot minns hon med värme andra personer, 

Hechaluz-mtåXtmmzr:, som kom till lägret och stod och talade med dem på 

tyska vid taggtråden som omgärdade lägret. Enligt Henefeld var medlem

marna av Hechaluz de enda personer hon mötte i Sverige som försökte för

stå vad hon och de andra befriade hade gått igenom. Hon nämner speciellt 

Semi Goldwein, Hechaluz ledare i Norrköping, som ordnade så att Dwora 

Henefeld och hennes syster efter tre månader fick lämna Doverstorp och 

flytta in till Norrköping.66 Det kan dock vara så att Semi Goldwein var 

Norrköpings Mosaiska församlings representant i mötet med de judiska 

kvinnorna i Doverstorp. Han hade, som visats ovan, blivit invald i kom

mittén som skulle ansvara för den "andliga verksamheten" i Doverstorp. 

Att Dwora Henefeld inte minns besök från representanter från den Mo

saiska församlingen och inte berättar om "fridagen", kan möjligen tolkas 

som att hon inte ansåg att den arrangerades för henne, eftersom hon inte 

hade någon polsk utan snarare en judisk eller sionistisk identitet. Detta 

skulle i så fall också kunna förklara varför det främst är Semi Goldwein och 

Hechaluz som hon minns från tiden i Norrköping. Det är emellertid även 

troligt att hennes minnen av Norrköping vid vårt samtal främst kretsar 

kring Hechaluz, eftersom vårt möte kom sig av att hon svarat jakande på en 

66 Intervju med Dwora Henefeld 2001-01-22. 
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skriftlig förfrågan att som före detta Hechaluz-mtd\em möta mig och berätta 

om sina erfarenheter från Sverige. 

Flyktinggravar 

I början av januari 1945 författade Kungl. Medicinalstyrelsen ett cirkulär med 

föreskrifter över hur samtliga lasarett och sjukstugor i landet skulle rapportera 

dödsfall och ordna begravningar vid dödsfall bland intagna flyktingar och 

evakuerade utlänningar. En avliden flykting skulle begravas på kyrkogården i 

den församling där flyktingen under sin vistelse i Sverige varit boende. Om 

flyktingen avlidit på sjukhus och saknade anhöriga, skulle begravningen i 

stället, om inte särskilda skäl förelåg, ske på kyrkogården i den församling där 

sjukhuset var beläget. Kostnaderna för begravningen skulle i den mån det var 

möjligt bekostas av flyktingens kvarlåtenskap i Sverige eller av anförvanter. 

Om annan person betalade för begravningen skulle denne ersättas av civilför

svarschefen på begravningsorten. Begravningskostnaderna fick inte - utan 

särskilt medgivande från civilförsvarsstyrelsen - överstiga 200 kronor. Det 

skulle i görligaste mån tas hänsyn till vad som var känt om den avlidnas reli

giösa uppfattning.67 

Mosaiska församlingen i Norrköping ombesörjde med tiden att 43 per

soner som befriats ur nazisternas koncentrationsläger begravdes på den 

Mosaiska församlingens "kyrkogård"68 i Norrköping. Uppgifterna om anta

let flyktinggravar är dock motstridiga. I korrespondensen mellan försam

lingarna i Norrköping och Stockholm anges flera olika siffror liksom i 
Norrköpingsförsamlingens korrespondens med arkitekt Albert Flink, som 

fick i uppdrag att leverera stenar till gravarna.69 

67 NSA, HSNA, AII:3, Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens Arbetsutskott. Protokoll och 
Handlingar 1945, Protokoll vid arbetsutskottets sammanträde den 24.1.1945 § 15, 
bilaga 15: Cirkulärskrivelse från Kungl. Medicinalstyrelsen daterad den 5.1.1945. 
68 Den judiska begravningsplatsen i Norrköping kallas generellt för den Mosaiska 
församlingens kyrkogård i korrespondensen om flyktinggravarna. 
69 NSA, JFNA, se t.ex. F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Herr Direktör M. 
Stern Norrköping från Arkitekt Albert Flink, Enskede daterat den 5.10.1945. I detta 
brev anges ca 30 (37 är ditskrivet i efterhand med blyerts); Brev till Mosaiska för
samlingen i Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat den 
13.01.1946. I detta brev anges att det är frågan om 38 gravar; Brev till Mosaiska 
församlingen i Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat den 
4.4.1946. I detta brev omnämns 40 flyktinggravar; Brev till Mosaiska Församlingen i 
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Stenarna var av rödgrå granit och prydda med en Davidstjärna. Liknande 

stenar hade tidigare beställts av Mosaiska församlingen i Stockholm för flykting

gravarna där.70 

I korrespondensen rörande dessa gravar kallas de genomgående "flykting

gravar". I detta begrepp inbegreps dock inte skandinaviska flyktingar, utan vad 

som kallades "avlidna repatriende från tyska koncentrationsläger".71 Flykting

gravarna blev en tung ekonomisk börda för församlingen i Norrköping. På 

årsmötet i maj 1946 beslöts att avsätta 2 000 kronor till nya begravningsplatser. 

Dessutom beslutades att ur understödskassans flyktinghjälp tilldela kantor Idy 

Bernstein ett arvode på 250 kronor för ett fyrtiotal begravningar sommaren 

1945.72 

I september 1946 sammankallades ett extra möte med anledning av un

derstöd åt flyktingar och anskaffande av gravstenar till flyktinggravarna. 

Mötet beslutade att göra en hänvändelse till Statens Utlänningskommission 

angående bidrag till gravstenskostnaderna. Om kommissionen avslog begä

ran skulle samma anhållan göras hos Mosaiska församlingens i Stockholm 

flyktingsektion.73 

Församlingen i Norrköping hade redan tidigare bett Stockholmsför

samlingen att bestrida en del av kostnaderna för flyktingbegravningarna 

och att lämna "ett så stort bidrag som möjligt" till stenarna. Företrädarna 

för församlingen i Norrköping menade att den av ekonomiska skäl inte på 

Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat den 8.4.1946; Brev till 
Arkitekt Albert Flink från Mosaiska församlingen i Norrköping (Nils Berman) 
daterat den 12.10.1946. I de två sistnämnda breven anges antalet flyktinggravar vara 
37 stycken. I en sammanställning av kostnader för året 1960 anges dock antalet 
flyktinggravar vara 43 stycken, varför jag har dragit slutsatsen att det med tiden 
sannolikt kom att bli totalt 43 flyktinggravar i Norrköping. Se F4:i, Flyktinggravar 
1945-1961, Kostnader för flyktinggravarnas skötsel år 1960 daterat den 5 januari 1961 
undertecknat Fritz A. Johansson. I detta dokument anges att det finns 31 sådana 
gravar på Mosaiska kyrkogården och 12 på Norra kyrkogården. Samma antal 
återfinns även i ett odaterat dokument med rubriken "Judiska flyktinggravar". 
70 NSA, JFNA, F4:4, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Flerr Direktör M. Stern 
Norrköping från Arkitekt Albert Flink, Enskede daterat den 5.10.45. 
71 NSA, JFNA, F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Kantor Idy Bornstein, 
Mosaiska Församlingen i Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping 
daterat 14.3.1946; Brev till Mosaiska församlingen i Stockholm från Mosaiska 
församlingen i Norrköping daterat den 4.4.1946. Citat från det sistnämnda brevet. 
72 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 6.5.1946. 
73 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 17.9.1946. 
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egen hand kunde bekosta "dessa enkla gravar".74 De framhöll även att de 

inte bara hade haft kostnader för gravstenar och gravsättning, utan också 

att det blivit nödvändigt att utvidga den "lilla" Mosaiska församlingens 

begravningsplats i Norrköping till följd av de många flyktinggravarna.75 

Det förefaller dock inte som om församlingen i Norrköping sökte ersätt

ning hos civilförsvararstyrelsen för sina utgifter i samband med flykting

begravningarna, vilket den hade haft rätt till. 

Flyktinggravarna blev en av de stora uppgifterna och utgifterna för för

samlingens hjälpverksamhet. Flyktinggravarna får till skillnad från annan 

hjälpverksamhet mycket utrymme i protokollen och verksamhetsberättel

serna. Kostnaderna för flyktinggravarna bestod under hela 1940-talet och in 

på 1950- och 1960-talen i form av underhållskostnader.76 Till dessa utgifter 

tillkom att församlingen ansåg att det var nödvändigt att inte bara utöka 

begravningsplatsen utan att också ansöka om en ny begravningsplats, vilket 

beviljades av kyrkogårdsnämnden i Norrköping 1947.77 

Flyktinggravarna var således en lokal hjälpverksamhet som sträckte sig 

långt fram i tiden, in på 1960-talet. En därtill hörande verksamhet var att 

besvara frågor via korrespondens, ibland förmedlade av internationella ju

diska hjälporganisationer eller släktingar i någon annan judisk församling, 

från världens alla hörn om huruvida saknade släktingar möjligen hade be

gravts på församlingens begravningsplats. Vissa brevskrivare bad även, mot 

betalning, om fotografier på sina anhörigas gravstenar.78 

74 NSA, JFNA, F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Mosaiska församlingen i 
Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat 13.1.1946 och den 
4.4.1946. Citat från det sistnämnda brevet. 
75 NSA, JFNA, F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Mosaiska församlingen i 
Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat 8.4.1946. 
76 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891-1984. 
77 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 16.5.1947. 
78 NSA, JFNA, se t.ex. F4:i, Mapp: Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Mosaiska 
Församlingen i Norrköping från World Jewish Congress daterat den 10.6.1948; Brev till 
Mosaiska församlingen i Norrköping från [NN], Malmö daterat den 28.11.1951; Brev 
till den Mosaiska Församlingen i Norrköping från [NN], Ängelholm daterat den 
30.5.1960. 

202 



Gemenskapens och hjälpverksamhetens tidsmässiga och 
rumsliga gränser 

Även försörjningen av flyktingarna sträckte sig tämligen långt fram i tiden. 

1953 kunde dock församlingen konstatera att utbetalningarna till behövande 

hade stabiliserats i samband med den "kraftiga emigrationen". Det fanns då 

cirka 70 så kallade "flyktingar" i staden. Året efter hade antalet sjunkit till 

cirka 60 personer.79 I början av 1950-talet beslutade församlingsstämman att 

de "flyktingar" som förvärvat svenskt medborgarskap efter 1945 inte skulle 

registreras i församlingsböckerna, samt att de tills vidare skulle vara befriade 

från skatt.80 Att protokollsskrivaren använder citationstecken när flykting

arna diskuteras kan tolkas som att dessa inte längre, minst sex år efter sin 

ankomst till Norrköping, betraktades som flyktingar. Beslutet att inte regi

strera dem i församlingsboken och därmed tills vidare befria dem från skatt 

bör nog inte tolkas som en exkluderande gränsdragning, utan bör sannolikt 

betraktas som ett uttryck för omtanke. 

Enligt protokollen var mötet 1951 det sista där den lokala flyktingverksam

heten uttryckligen diskuterades. Mötet beslutade att 250 kronor i kvartalet 

fortsättningsvis skulle avsättas till flyktingverksamhet. På mötet framfördes 

församlingens tack till Nils Berman för hans arbete till flyktingarnas 

fromma.81 Att Berman avtackades antyder att den lokala hjälpverksamheten 

började avvecklas i början av 1950-talet, sannolikt på grund av att majoriteten 

av flyktingarna hade lämnat staden och att de som valt att stanna inte längre 

betraktades som flyktingar, utan som blivande självförsörjande församlings

medlemmar. 

Däremot fortsatte insamlingarna. Under 1930- och 1940-talen hade det 

förekommit åtskilliga insamlingar för olika ändamål. Dessa fortsatte alltså 

även efter det att kriget var slut. Ändamålen hade dock förändrats. Det 

handlade nu främst om insamlingar till förmån för olika projekt i Israel.82 

79 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891-1984, "Berättelse över Mosaiska 
församlingens i Norrköping förvaltning för år 1953"; "Berättelse över Mosaiska för
samlingens i Norrköping förvaltning för år 1954". 
80 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, protokoll den 7.6.1950 §17. 
81 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, protokoll den 8-5.i95i§24. 
82 NSA, JFNA, EI:2, Mapp: Korrespondens 1945-1949 bokstavsordnad, Upprop från 
Tel Aviv till Sveriges judar. Daterat 2^5.1948; Brev till Dir. Mauritz Sterner, Mosaiska 
församlingen i Norrköping från Svenska kommittén för Jewish Agency (Bitachon) 
daterat 25.5.1948; Brev till Svenska kommittén för Jewish Agency (Bitachon) från 
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bevittnade när "de olyckliga offren" begravdes - talaren själv och kantorn, 

Idy Bornstein.85 

Kanske sammanfattar meningen "svallvågorna av katastrofen kom också 

till vår stad" hur medlemmarna av den Mosaiska församlingen upplevde det 

som hände under 1930- och 1940-talen - i alla fall i ett senare perspektiv på 

1960-talet. Förintelsen hade ännu inte hade blivit ett vedertaget begrepp 

eller en del av det judiska folkets kollektiva historia och minne; denna hän

delse omnämns i stället "katastrofen".86 Däremot omnämns i talet 1945 års 

befriade som offer, vilket är en skillnad i språkbruk i jämförelse med hur de 

benämndes 1945, då ord som "flyktingar", "polska gäster" eller repatriander 

brukades för att beskriva de människor som kom till Norrköping 1945. Talet 

belyser även att det inte fanns någon uppfattning om att Förintelsen (kata

strofen) var något som hade inträffat i eller på grund av aktivitet/inaktivitet i 

Sverige eller i Norrköping.87 "Katastrofen" hade inte blivit påtaglig för för

samlingsmedlemmarna förrän 1945, när svallvågorna i form av flyktingar 

kom till deras stad och församling. 

Rent konkret påverkades dock Mosaiska församlingen i Norrköping 

mycket tidigare av och reagerade på händelseutvecklingen i Europa och det 

som vi idag kallar Förintelsen. Församlingen översköljdes måhända inte av 

några enorma flyktingvågor men likväl skapade ankomsten av en liten ström 

av flyktingar och informationen om vad som pågick i Europa krusningar på 

ytan. 

Den mosaiska församlingen i Norrköping deltog under hela den under

sökta perioden i den svenskjudiska flykting- och hjälpverksamhet som led

des av Stockholms mosaiska församling. Norrköpingsförsamlingen kom från 

och med mitten av 1940-talet att aktivt bidra till flyktingverksamheten på 

orten. Redan under 1930-talet genomfördes dock insamlingar bland försam-

85 NSA, JFNA, F4U, Mapp: Övrigt 1938-1960 uå, Odaterat och osignerat begrav
ningstal ca 1960. 
86 Förintelsen blev en vedertagen benämning först i slutet av 1970-talet i samband 
med TV-serien Holocaust (på svenska översatt till Förintelsen). Se t.ex. Ulf Zander, 
"Efterskrift" i Ben Shephard, Befrielsen av Bergen-Belsen (Lund 2005), s. 220. Se även 
Stéphane Bruchfelds bidrag i denna volym. 
87 I den samtida svenska och internationella debatten om Förintelsen betonas snarare 
att Förintelsen inte var något som enbart inträffade i det naziockuperade Europa, 
utan att nazisternas förföljelse och försök att förinta det judiska folket måste förstås 
och förklaras i ett bredare internationellt perspektiv. 
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lingens medlemmar. Merparten av de insamlade medlen skickades till hjälp-

kommittén i Stockholm. Varken flyktingarna som personer, den svenska 

flyktingpolitiken eller vilka former av hjälpverksamhet som borde komma 

till stånd diskuterades vid församlingens möten eller i korrespondensen. Det 

spröda källmaterialet antyder dock att det fanns ett flyktinghem i staden 

som församlingen och dess medlemmar bidrog till både genom insamlingar 

av pengar och genom att låna ut möbler till hemmet, men det finns inte 

några upplysningar om att enbart judiska flyktingar skulle ha bott i nämnda 

hem. En annan form av verksamhet som tycks ha förekommit var projektet 

med "flyktinggäster". 

Det fanns en obligatorisk lokal hjälpverksamhet, som inte någon för

samlingsmedlem kunde undgå att bidra till, nämligen uttaxeringen av extra 

skatt för flyktingverksamhet. Denna hjälpverksamhet beslutade församlings

stämman om. Utöver denna hjälpverksamhet fanns det frivilliga insamlingar 

till specifika ändamål. Även om initiativet till dessa kom från församlings

ledningarna i Norrköping eller i Stockholm kunde medlemmarna välja att 

bidra till olika projekt. Undersökningen visar att såväl kvinnor som män var 

återkommande bidragsgivare. Församlingen i Norrköping leddes under hela 

den undersökta perioden av en manlig församlingsstämma vars beslut verk

ställdes av den valde församlingsföreståndaren och ordföranden Sven 

Hirsch. De kvinnliga församlingsmedlemmarna deltog inte i beslutsproces

serna inom församlingen, men gifta kvinnor utsågs av sina män till med

lemmar av olika insamlingskommittéer. Möjligen kan man därmed fastslå 

att församlingens flyktingverksamhet hade en genusarbetsdelning: männen 

svarade för besluten och den andliga verksamheten och kvinnorna för det 

praktiska insamlingsarbetet. 

Församlingen i Norrköping samarbetade med församlingen i Stock

holm under hela den undersökta perioden. Norrköpingsförsamlingen var 

under hela perioden en nettobidragsgivare i förhållande till församlingen i 

Stockholm. Detta förhållande förändrades inte ens i samband med 1945 

års befriades ankomst till staden. Det finns dock inte något som tyder på 

att Norrköpingsförsamlingen motsatte sig Stockholmsförsamlingens flyk

tingpolitik eller dess flyktingarbete som sådant. Dispyter mellan försam

lingarna handlade snarare om att församlingen i Norrköping menade att 

Stockholmsförsamlingen orättfärdigt drog upp gränser för det nationella 

och lokala hjälparbetet, när Norrköpingsförsamlingen behövde ekono-
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miskt bistånd för att klara av flyktingverksamheten i den egna staden. 

Samtliga ovan diskuterade former av hjälpverksamhet kan tolkas som 

uttryck för en judisk identitet och gemenskap och organiserades utifrån 

den svenskjudiska gemenskapens sociala relationer och hierarkier. De 

aktiviteter som bedrevs efter 1945 i Norrköping utgick däremot snarare 

från en lokal identitet och gemenskap. I samband med och efter staten 

Israels utropande 1948 framträder även en internationell hjälpverksamhet, 

vilket kan tolkas som ett bejakande av en vidare judisk gemenskap, som 

definierades utifrån nationstillhörighet och inte primärt som en religiös 

identitet och gemenskap. 

Den judiska befolkningen i Norrköping tycks ha upplevt sig tillhöra så

väl en lokal stadsgemenskap som en lokal judisk men även nationell 

svenskjudisk dito, gemenskaper som förpliktigade att hjälpa. Den först

nämnda identiteten var dock inte framträdande när församlingen behövde 

ekonomisk hjälp för att klara av den växande judiska hjälpverksamheten. 

Församlingen engagerade sig till exempel för alla kvinnor i Doverstorp, men 

begärde inte hjälp från någon institution i staden för att klara av att hjälpa 

de judiska flyktingar som vände sig till församlingen. Det förefaller således 

ha funnits en uppfattning om att församlingen skulle hjälpa judar just där

för att de var judar, men även en idé om att församlingsmedlemmarna 

skulle hjälpa flyktingar i Norrköping därför att de var Norrköpingsbor. 

Däremot tycks inte tanken ha slagit församlingen att Norrköpingsborna 

kunde belastas med att hjälpa de judiska flyktingarna i eller från Europa -

inte ens när svallvågorna av katastrofen hade kommit till deras stad. 
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Restriktivitet eller generositet? 

Flyktingverksamheten inom Stockholms mosaiska 
församling och hjälpkommittén för Tysklands judar 

1938-1940 

Pontus Rudberg 

Det är riktigt att man var obenägen att ta emot något större antal av sådana 
som var förföljda i sina hemländer, därför att de voro judar. Men även om 
det på den punkten kan ha rått och naturligtvis kommer att råda mycket 
delade meningar, huruvida denna restriktiva politik var befogad eller inte, så 
vill jag att man inte ska glömma, att det här i landet finns mosaiska försam
lingar, och jag vågar försäkra kammarens ledamöter, att den svenska reger
ingen, då det gällde att släppa in judar i landet, var minst lika generös som 
den mosaiska församlingen i Stockholm.1 

Socialminister Gustav Möllers uttalande i riksdagsdebatten den 18 januari 1945 

gav en felaktig bild av såväl de mosaiska församlingarnas agerande som deras 

befogenheter och möjligheter att påverka regeringens politik. Denna bild lever 

emellertid kvar och har förts vidare av bland andra förre justitieministern och 

Parisambassadören Carl Lidbom och statsvetaren Sune Persson.2 Mosaiska 

församlingens i Stockholm dåvarande ordförande, Gunnar Josephson, be

mötte Möllers påstående på följande vis: 

[...] församlingen var bunden av myndigheternas riktlinjer, men att en 
genomgång av förteckningen på de ansökningar som församlingen ingivit 

1 Riksdagstrycket, Första Kammaren (FK), 1945, nr. 4, s. 11 (Möller); även ibland 
andra Svante Hansson, Flykt och överlevnad — Flyktingverksamhet i Mosaiska för
samlingen i Stockholm 1933—1950 (Stockholm 2004), s 73; Gunnar Josephson, 
"Mosaiska församlingen och flyktingpolitiken", Församlingsblad för Mosaiska 
församlingen i Stockholm 6:1 (1945). 
2 Hansson (2004), s. 76; Sune Persson, "Vi åker till Sverige". De vita bussarna 1945 
(Rimbo 2005), s. 55. 
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eller tillstyrkt, visar, att ett jämförelsevis stort antal fall mötts av avslag, trots 

att det enligt vår uppfattning talande skäl för bifall förelegat.3 

Svante Hansson, som skrivit församlingens vitbok över dess agerande i flyk

tingfrågan, menar att Josephsons argument är rimligt eftersom man inte kan 

förvänta sig att församlingen skulle bryta mot rådande lag. Samtidigt påpe

kar Hansson att församlingen självfallet hade rätt att utöva påtryckningar 

genom att delta i den offentliga debatten och/eller genom att vända sig till 

statsmakten och myndigheterna för att påverka deras politik. Ett av syftena 

med denna artikel är att visa att man från församlingens sida faktiskt vände 

sig till statsmakten och myndigheterna för att påverka dem.4 

Stockholms mosaiska församling var en av flera hjälporganisationer i Sverige 

under 1930- och 1940-talen. Fram till 1939, då statsbidrag kom att delfinansiera 

verksamheten, var de organisationer som verkade för flyktinghjälp tvungna att 

själva bestrida alla kostnader för sin verksamhet. I Mosaiska församlingens fall 

kom statsbidragen att finansiera 10,5 procent av flyktingverksamheten efter 1939. 

Det fanns en tämligen tydlig uppdelning av flyktinghjälpen: De mosaiska för

samlingarna hjälpte huvudsakligen, men inte enbart, judiska flyktingar, Röda 

hjälpen företrädesvis kommunister. Fackliga och Politiska emigranters hjälp-

kommitté - senare omdöpt till Arbetarrörelsens flyktinghjälp - huvudfinansie-

rades av LO och agerade i första hand till förmån för socialdemokratiska och 

fackligt aktiva flyktingar. Det fanns dock flyktinghjälpsorganisationer som inte 

bara bistod tros- och meningsfränder. Av dessa kan nämnas: Internationella 

Kvinnoföreningen för fred och frihet (IKFF), Kommittén för landsflyktiga 

intellektuella och Svenska Israelsmissionen. Samtliga dessa hjälpte också judiska 

flyktingar som inte tillerkändes status som politiska flyktingar i Sverige.5 

Stockholms mosaiska församling användes av de svenska myndigheterna 

som remissinstans i frågor som rörde judar. Detta har konstaterats av ett 

antal forskare, däribland Steven Koblik, Carl Henrik Carlsson och Malin 

3 Josephson citeras i Hansson (2004), s. 73. 
4 Föreliggande artikel utgår från min magisteruppsats "Restriktivitet eller generosi
tet? Mosaiska församlingens i Stockholm och hjälpkommitténs för Tysklands judar 
flyktingverksamhet 1938-1940." Historiska institutionen, Uppsala 2005. 
5 Hansson (2004), s. 409^ Helmut Miissener, Exil in Schweden. Politische und Kultu-
relle Emmigration nach 1933 (Stockholm 1974). 
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Thor.6 Dessvärre har ingen rett ut när denna remissordning infördes.7 Malin 

Thor har dock visat att församlingen själv insisterade på denna funktion för 

att behålla kontrollen över vilka judar som kom till Sverige.8 

Oavsett när denna ordning infördes står det helt klart att församling

ens hjälpkommitté, alltsedan bildandet 1933 till följd av Hitlers makt

övertagande i Tyskland, i praktiken fungerade som remissinstans. Kom

mitténs underavdelning, inresekommittén, lämnade utlåtanden såväl som 

rekommendationer åt myndigheterna. Det var Socialstyrelsen (från och 

med den 1 januari 1938 utlänningsbyrån inom denna myndighet) som till 

följd av att den skötte hanteringen av uppehållstillstånden handlade i stort 

sett alla flyktingärenden. Från och med krigsutbrottet i september 1939, då 

inresevisering från Utrikesdepartementet krävdes för att komma till Sve

rige, var det till denna myndighet församlingens hjälpkommitté avgav sina 

yttranden. 

Denna artikel skall behandla församlingens roll som förberedande in

stans för dessa myndigheter. Syftet är att belysa en central och i tidigare 

forskning försummad fråga om den svenska flyktingpolitiken under perio

den före och under andra världskriget, nämligen hur Mosaiska församlingen 

i Stockholm fungerade som remissinstans till de svenska myndigheterna. 

Vidare skall församlingens tjänstemäns attityder till de judiska flyktingarna 

undersökas liksom de grunder på vilka församlingen fattade beslut om att 

rekommendera att flyktingarnas ansökningar avstyrktes eller tillstyrktes. 

Tre tolkningar 

Man kan dela in den forskning som behandlat Mosaiska församlingens flyk

tingverksamhet i tre läger. Den första gruppen är forskare som menar att 

församlingen hade en restriktiv hållning i flyktingfrågan. Denna inställning 

6 S teven Koblik, The Stones Cry Out. Swedens Response to the Persecution of the Jews 

(New York 1988), s. 49; Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering, 
Ostjudar och andra invandrare 1860—1920 (Uppsala 2004); Malin Thor, Hechalutz — 

en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933—1943 (Växjö 2005), 
s. 140. 
7 Carlsson (2004), har dock visat att Stockholms mosaiska församling användes som 
remissinstans så tidigt som på 1840-talet i ett annat avseende, nämligen judars an
sökningar om svenskt medborgarskap. 
8 Thor (2005), s. i45f. 
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representeras av Steven Koblik och Sune Persson.9 Den andra gruppen fors

kare, med företrädare som Hugo Valentin och Ingrid Lomfors, har istället 

framhållit att församlingen gjorde vad den kunde under rådande förhållan

den.10 En tredje ståndpunkt är att församlingens inställning i flyktingfrågan, 

åtminstone till en början, visserligen var restriktiv eller försiktig, men att dess 

manöverutrymme var starkt begränsat och påverkat av dels yttre omständig

heter, dels begränsade egna resurser; Mosaiska församlingen var en liten orga

nisation. Denna hållning företräds främst av Svante Hansson.11 

Emellertid grundar sig ingen av dessa tre tolkningar på någon mera ingå

ende empirisk undersökning av församlingens roll som rådgivande organ åt 

myndigheterna. Vi vet därför inte på vilka grunder eller hur urvalet av de 

judiska flyktingar som skulle få tillstånd att resa in och uppehålla sig i Sve

rige gick till. Följaktligen vet vi inte heller hur församlingens agerande bäst 

skall karaktäriseras.12 Här finns alltså en lucka i forskningen, som jag avser 

att fylla. 

Myndighetsutövning utan makt? 

Svante Hansson använder begreppet den dubbla lojaliteten som utgångs

punkt när han behandlar Stockholms mosaiska församlings flyktingpolicy. 

Han avser då svensk-judiska företrädares lojalitet dels med den svenska 

nationen, dels med judiska trosfränder. Uttrycket har Hansson hämtat från 

professorn i konstvetenskap, Ragnar Josephson.13 Jag kommer att använda 

begreppet på samma sätt som Hansson och vid min genomgång av det 

empiriska materialet försöka utröna var församlingens lojalitet huvudsakli

gen låg. 

Begreppet co-optation, på svenska kooptering, hjälper till att förklara hur 

staten eller stora företag inlemmar fristående organisationer, subkulturer, 

9 Koblik (1988); Persson (2005). 
10 Hugo Valentin, Judarna i Sverige (Stockholm 1964); Ingrid Lomfors, Förlorad 
barndom — återvunnet liv. De judiska jiyktingbarnen jrån Nazityskland (Göteborg 
1996). 
11 Hansson (2004). 
12 Lomfors (1996) behandlar delvis denna fråga vad gäller den så kallade barnkvoten 
även om det inte är hennes huvudsyfte. 
13 Ragnar Josephson, Den dubbla lojaliteten. Tal till judiska sammanslutningar i 
Stockholm och Göteborg (Stockholm 1936). 
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oppositionella grupper eller andra institutioner i sin egen organisation i syfte 

att kontrollera eller pacificera den fristående institutionen. Robert Crew14 

och Marc Raeff5 använder begreppet kooptering då de analyserar Rysslands 

och de tyskspråkiga ländernas inkorporering av religiösa sammanslutningar 

och organisationer i sina respektive statsapparater. Genom en kooptering av 

Mosaiska församlingen skulle de svenska myndigheterna alltså kunna förmå 

församlingen att tillämpa myndigheternas flyktingpolitik och därmed und

vika kritik från församlingen för denna. Dessutom gav detta förfarande 

staten möjlighet att skjuta över ansvaret för den förda politiken på försam

lingen. 

I denna artikel kommer jag att undersöka hur Mosaiska församlingen i 

Stockholm agerade som remiss- och yttrandeinstans till myndigheterna i 

uppehållstillstånds- och inreseviseringsärenden och ställa frågan om försam

lingen agerade mer eller mindre generöst än myndigheterna. 

Jag kommer dels att göra en kvalitativ undersökning av Mosaiska för

samlingens hjälpkommittés sammanträdesprotokoll och dokument från 

Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet, dels en kvantitativ undersökning 

av sammanträdesprotokoll från inresekommittén, hjälpkommitténs under

avdelning, som fattade besluten i flyktingärendena. 

Källor 

Huvuddelen av det analyserade materialet består av listor över de personer 

som via Mosaiska församlingen i Stockholm sökt uppehålls- och inresetill

stånd hos Socialstyrelsens utlänningsbyrå, sammanlagt 452 ärenden.16 Varje 

ärende omfattar i sin tur en eller flera personer och det förekommer ofta att en 

och samma person återkommer i ett nytt ärende efter att denne fått ett utlå

tande. Listorna är sammanställda av Mosaiska församlingens hjälpkommittés 

underavdelning, inresekommittén. Kommittén anger, förutom flyktingens 

namn, olika anledningar till till- respektive avstyrkande. De listade ärendena 

14 Robert Crew, "Empire and the Confessional State: Islam and Religious Politics in 
Nineteenth-Century Russia", The American Historical ReviewN ol. 108 No. 1 (2003). 
15 Marc Raeff, The Well Ordered Police State: Social and Institutional Change through 
Law in the Germanies and Russia 1600-1800 (New Haven 1983). 
16 Riksarkivet (RA), Judiska församlingens arkiv (JFA). Hjälpkommittén för Tysklands 
judar, Protokoll (1933) 1937-1940 vol. A2:I. 
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behandlar till största delen transmigranter, men även andra flyktingar vilkas 

ärenden församlingen av myndigheter, privatpersoner eller andra organisatio

ner blivit ombedda att yttra sig över. Församlingen gav ofta svaret att då per

sonen hade släkt eller vänner i Sverige kunde dessa vända sig direkt till de 

svenska myndigheterna. Lena Anderssons undersökning av utlänningsbyråns 

kriterier för beviljande av uppehållstillstånd visar att personer som hade släk

tingar i Sverige hade något större chans att få sin ansökan beviljad än dem 

som saknade släktförbindelser i landet.17 Möjligen var det en medveten strategi 

från församlingens sida, att låta dem som hade mindre utsikt att få uppehålls

tillstånd gå genom församlingens kvoter, för att på så sätt ge fler flyktingar 

möjligheten att komma till Sverige. 

Ett problem med listorna som källor är att avstyrkanden sällan motiveras 

medan tillstyrkande däremot i regel följs av en motivering.18 En genomgång 

av ett antal yttranden, där ärendet först avstyrkts utan motivering och vid ett 

senare tillfälle tillstyrkts med en motivering, visar att avstyrkandena inte var 

godtyckliga eller att några andra principer användes när ett ärende avstyrktes 

än när det tillstyrktes. Det förekommer också att orsakerna till ett beslut 

nämns; det kunde exempelvis handla om möjligheterna till vidaremigration 

eller om att personen hade släktingar i Sverige. 

Förutom listorna har jag också använt mig av hjälpkommitténs samman

trädesprotokoll och övriga dokument från kommittén samt korrespondens 

från Socialstyrelsens och Utrikesdepartementets arkiv. Allt detta material låg 

sannolikt till grund för den praktiska tillämpningen och borde därmed inte 

vara behäftat med några andra källkritiska problem än att det inte alltid är 

fullständigt. 

Valet av undersökningsperiod, 1938-1940, motiveras med att det var en 

viktig och turbulent period i svensk, liksom i andra länders, flyktingpolitik i 

och med novemberpogromen 1938 i Tyskland och krigsutbrottet 1939. Po-

gromen utlöste ett ökat antal ansökningar om uppehållstillstånd och inrese-

viseringar från Tyskland och det nyligen annekterade Österrike medan 

krigsutbrottet, enligt Hans Lindberg, resulterade i en kraftig minskning av 

17 Se Lena Anderssons artikel i föreliggande volym. 
18 Fler och mer utförliga motiveringar av avslag finns dock i vissa fall i persondossier 
i Judiska Församlingens arkiv. En undersökning av dessa vore mycket intressant men 
skulle tyvärr kräva mer tid och utrymme än vad ramarna för denna undersökning 
tillåtit. 
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flyktingströmmen till Sverige. Undersökningsperioden täcker alltså två 

viktiga brytpunkter. Det flyktingspolitiska läget under slutet av och efter 

undersökningsperioden var annorlunda än tidigare. Jag har därför låtit un

dersökningen sträcka sig över återstoden av den tid för vilken inresekom

mitténs verksamhet finns dokumenterad. 

Jag kommer, som antytts, att göra en kvalitativ undersökning av hjälp-

kommitténs protokoll och myndigheternas korrespondens för att få svar på 

frågorna om vilka regler och riktlinjer församlingen och dess hjälpkommitté 

utgick ifrån i skapandet av en praxis för beslutsfattandet. I syfte att under

söka bedömandet av de depositioner och garantier flyktingarna anmodats 

ställa har jag jämfört församlingens krav på depositioner och garantier med 

de svenska och amerikanska myndigheternas krav så som de uttrycks i myn

digheternas korrespondens. 

Den kvantitativa undersökningen syftar dels till att klargöra hur urvalet 

av vilka flyktingars ansökningar om uppehållstillstånd och inreseviseringar 

som skulle tillstyrkas gjordes, dels till att se om det finns något mönster i be

slutsfattandet i flyktingärenden. Om så är fallet, hur skall detta förklaras? 

Fanns det skillnader mellan ledamöterna när det gällde restriktivitet respek

tive generositet? 

I syfte att finna ett mönster i yttrandena har jag använt mig av olika ka

tegoriseringar av de faktorer som anges i listorna såsom yrke, ålder, kön, 

närvarande kommittéledamöter samt huruvida flyktingarna som ansökte om 

att få komma till Sverige var ensamma eller i sällskap med andra. 

Församlingens och myndigheternas riktlinjer 

Myndigheterna gav inga entydiga regler eller riktlinjer som Mosaiska försam

lingen i Stockholm hade att förhålla sig till, men i materialet finns det exempel 

på att sådana fanns. Exempelvis ställde de amerikanska myndigheterna krav 

för inresevisering, krav som Utrikesdepartementet och Socialstyrelsen anpas

sade sin policy efter. Socialstyrelsen hade också en egen uttalad praxis för vilka 

ärenden den skulle bifalla, en praxis som Mosaiska församlingens hjälpkom

mitté uppenbarligen kände till. 

I ett sammanträdesprotokoll för Hjälpkommittén för Tysklands judar 

daterat den 15 december 1938 beskrivs för första gången församlingens ur

valsuppgift. I detta dokument finns fyra klart uttalade riktlinjer för hur man 
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enligt hjälpkommittén skulle sovra bland de sökande.19 Urvalet av vilka 

flyktingars ansökningar om uppehållstillstånd som skulle tillstyrkas skulle 

ske med hänsyn till: 

1) om möjlighet till vidareutvandring fanns; 

2) om garanti för uppehälle fanns; 

3) om en eventuell deposition kunde uppbringas i de fall flyktingens 

släktingar fanns i utlandet; 

4) om flyktingen hade släktingar i Stockholm. 

I det senare fallet skulle släktingarna själva göra ansökan till Socialstyrelsen 

och endast om denna avslogs kunde församlingen tänka sig att eventuellt ta 

sig an ärendet. 

Det var Stockholmsförsamlingen och inte de enskilda församlingarna 

som skulle lämna in ansökningarna till Socialstyrelsen. Detta förklarar hjälp

kommittén med att Socialstyrelsen ville ha en centralisering av ärendena. De 

andra kommittéerna skulle bearbeta sina egna fall, undersöka möjligheterna 

för vidarevandring och ekonomiska garantier samt göra en "grundlig gall

ring och skicka dem med sin rekommendation till Stockholm".20 Detta är 

ett förhållande som inte har uppmärksammats i tidigare forskning.21 Hans 

Lindberg har dock framhållit att mångfalden av flyktingkommittéer kom att 

skapa irritation hos de beslutsfattande myndigheterna, vilket förmodligen är 

en förklaring till Stockholmsförsamlingens ambitioner att centralisera verk

samheten. En annan är rimligen Stockholmsförsamlingens målsättning att 

dels representera den svenska judenheten i förhållande till myndigheterna, 

dels att kontrollera verksamheten.22 

Under ett sammanträde den 2 oktober 1939 framhöll överrabbinen Marcus 

Ehrenpreis att många flyktingar tidigare erhållit transitviseringar till andra 

länder, bland annat England. På grund av situationen efter krigsutbrottet hade 

dessa nu blivit ogiltiga och han framhöll därför vikten av att man "i möjligaste 

19 RA, JFA, Flyktingsektionen, AI:I, Hjälpkommitténs sammanträdesprotokoll, 15 
december 1938. 
20 RA, JFA, Flyktingsektionen, AI:I, Hjälpkommitténs sammanträdesprotokoll, 15 
december 1938. 
21 I föreliggande volym presenterar dock Malin Thor en undersökning av relatio
nerna mellan de Mosaiska församlingarna i Norrköping och Stockholm avseende 

just flyktingpolitiken. 
22 Lindberg (1973), s. 47. 
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mån hjälper att utverka transitvisa" för dessa flyktingar i Sverige. Detta skulle 

göras genom att: 

i) vid varje tillfälle begränsa antalet ansökningar om genomresevisering till 
högst 25 personer 2) som själva med säkerhet kunde svara för alla kostnader i 
samband med deras utvandring stående rese- och uppehållskostnader. 3) Att 
vid varje tillfälle begränsa risken för kostnader i avseende å personer som 
icke eller endast delvis själva kunna bestrida sin utvandring till 15 000 kr; 4) 
samt att icke ikläda sig några utgifter för fraktgods.23 

Dessa riktlinjer är mera restriktiva än de tidigare diskuterade. Det gäller inte 

minst införandet av begränsningar av antalet ansökningar per tillfälle liksom 

de skärpta ekonomiska kraven på de sökande. Möjligen skall skärpningen ses 

som ett försök att effektivisera ansökningsförfarandet, då inresekommittén 

rimligen förväntade sig en ökning av ansökningarna då de som tidigare haft 

för avsikt att söka sig till England nu kunde förväntas söka sig till Sverige. Av 

större vikt är sannolikt att församlingen riskerade ett försörjningsansvar för de 

flyktingar som i och med att deras transitviseringar förlorat sin giltighet blivit 

strandsatta i Sverige. Det återstår att undersöka i vilken mån dessa riktlinjer 

implementerades eller om de i praktiken inte innebar någon större skillnad. 

Det fanns även en yttre påverkan som i sin tur inverkade på den svenska 

praxisen. I en promemoria till Utrikesdepartementet från den svenska be

skickningen i Wien, daterad den 22 juli 193824 som överlämnats till utlän

ningsbyrån för kännedom, redogörs för det amerikanska viseringsförfaran-

det. Beskickningen skriver att de svenska viseringarna till stor del ges till 

personer som "säger sig vänta på visering till utomeuropeiska länder, särskilt 

USA"25, och att detta är av betydelse för den svenska viseringen. I 

promemorian räknas tre krav från amerikanska generalkonsulatet punktvis 

upp, krav som sökanden bör uppfylla för amerikansk visering. Det första 

och viktigaste kravet var att en person bosatt i USA kunde gå i borgen för 

den viseringssökande. 

Det ställdes även krav på en godkänd läkarundersökning. Enligt pro

memorian underkändes endast omkring en halv procent. Det sista kravet 

23 RA, JFA, Flyktingsektionen, Hjälpkommitténs sammanträdesprotokoll, AI:I, 2 
oktober 1939. 
24 RA, Kungl. Socialstyrelsens utlänningsbyrås arkiv (Ub), E2 a, Skrivelser från 
beskickningar och konsulat, vol. 1 (1938). 
25 RA, Ub, E2 a, Skrivelser från beskickningar och konsulat, vol. 1 (1938). 
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var möjligheten att erhålla ett väntenummer i USA:s "viseringskvota" och 

utslagsgivande för detta var den sökandes födelseort, oavsett var han eller 

hon var bosatt för tillfället. Den första och tredje punkten liknar försam

lingens ekonomiska krav och det gör det rimligt att anta att kraven är ut

formade för att motsvara de amerikanska reglerna. 

I en mig veterligen ej tidigare undersökt "Promemoria rörande samtal med 

amerikanska vice konsuln William P. Snow från lördagen den ii februari 

1939" presenteras för församlingens flyktingsektion den information som 

vicekonsuln lämnat om de hårda bestämmelser som gällde för inresetillstånd 

till USA.26 Här beskrivs även förfarandet med de försäkringar om ekonomisk 

försörjning, som släktingar och vänner till dem som sökte visering till USA 

skulle lämna. Av promemorian framgår att dessa försäkringar i sig inte ut

gjorde någon garanti för att flyktingarnas inreseviseringar till USA skulle 

godkännas av amerikanska generalkonsulatet, vilket, som framhållits, var en av 

förutsättningarna för att Socialstyrelsen skulle ge uppehållstillstånd för flyk

tingarna. De amerikanska viseringsmyndigheterna skulle istället göra en be

dömning i varje enskilt fall och krävde en ekonomisk garanti eller deposition 

för att ge flyktingen inresevisering. 

Författarna till promemorian försökte utreda om de genom påtryck

ningar via den svenska regeringen eller genom att ställa en kollektiv deposi

tion till förfogande för flyktingarna kunde hitta en väg runt de amerikanska 

ekonomiska kraven.27 Vice konsuln kunde inte besvara förfrågningarna men 

framhöll att en kollektiv deposition vore olaglig. Frågorna i promemorian 

visar dock att man från församlingens sida försökte hitta vägar att underlätta 

viseringen för flyktingarna, vilket kan tolkas som en aktiv hållning från dess 

sida. 

Även Socialstyrelsen hade en samling riktlinjer för hur man skulle fatta 

beslut i flyktingärenden.28 Före detta svenska medborgare kunde räkna med 

uppehållstillstånd från utlänningsbyrån. Det kunde även åldriga föräldrar, 

ensamma mödrar och syskon till redan hitkomna flyktingar med tryggad 

26 RA, JFA, Flyktingsektionen, F Handlingar och redogörelser angående flyktingverk-
samheten Volym 1 (1933-1945), Promemoria rörande samtal med amerikanska vice
konsuln William P. Snow lördagen den 11 februari 1939. 
27 Promemorian skrevs av Gunnar Josephson och ytterligare en person men det fram
går tyvärr inte av församlingens kopia vem denna person är. 
28 RA, Utrikesdepartementets arkiv (UD), P 90 Ab, vol. 1326, Promemoria Socialstyrelsen 
- UD, 23 november 1938. 
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ekonomisk ställning. Andra män än föräldrar och syskon nämns däremot 

inte. Det förefaller därför rimligt att anta att utlänningsbyrån var restriktiv 

med utfärdandet av uppehållstillstånd för ensamstående män. Flyktingar 

från Tyskland skulle behandlas med restriktivitet, speciellt affärsmän (vilka 

utgjorde en betydande andel av de judiska flyktingarna). Då svenskar öns

kade att anställa judiska hembiträden skulle dessa i vissa fall beviljas uppe

hållstillstånd, men bristen på arbetskraft inom husliga yrken räckte inte 

ensamt som motivering till ett beviljande av uppehållstillstånd. Slutligen 

skulle anhöriga eller nära vänner till svenska medborgare vanligen kunna 

beviljas ett kortvarigt uppehållstillstånd förutsatt att de hade möjligheter att 

ta sig vidare till ett tredje land och att det fanns garantier för att den sö

kande inte skulle "falla det allmänna till last". Antagandet att församlingens 

riktlinjer för hur man skulle agera i flyktingärenden var utformade efter, och 

begränsade av, svenska och utländska myndigheters riktlinjer tycks således 

stämma. 

Finns det då något som kan tyda på att församlingen inte hade en re

striktiv inställning till att hjälpa de judiska flyktingarna? Nöjde man sig med 

att reagera eller verkade man aktivt för att judiska flyktingar skulle kunna ta 

sin tillflykt till Sverige? 

Kommittén verkar för en höjning av kvoterna 

I en redogörelse från augusti 1940 sammanfattar församlingens hjälpkom-

mitté den judiska invandring som omfattades av Chaluzkvoten, barnkvoten, 

transmigrantkvoten och Kristinehovskvoten.29 Kommittén redogör för hur 

kvoterna skapats och successivt ökats i storlek på initiativ av kommittén 

allteftersom förhållandena i Tyskland blivit svårare. Den understryker vidare 

vikten av att ge de nödställda tyska judarna all tänkbar hjälp och beslutar att 

försöka öka kvoternas storlek. 

Vid ett flertal tillfällen ansökte Stockholmsförsamlingen om att höja 

kvoterna men myndigheterna sade nej.30 Detta kan knappast tolkas som ett 

29 Dessa så kallade transmigrantkvoter var kvoter som reglerade hur många flyktingar 
som tillfälligt fick befinna sig i Sverige i väntan på en nära förestående vidarevand-
ring till ett tredje land. Kvoterna var framförhandlade av Socialstyrelsen och Stock
holms mosaiska församling. 
30 Valentin (1964), s. i68f.; Thor (2005), s. i48f. 
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utslag av vare sig passivitet eller restriktivitet från församlingens sida. Där

emot kanske kvotsystemet i sig inte var det effektivaste sättet att rädda så 

många flyktingar som möjligt, men det är omöjligt att säkert veta. Paul A. 

Levine menar att den informella korrespondensen mellan Utrikesdeparte

mentet och Mosaiska församlingen ger anledning att anta att införandet av 

kvotsystemet föregåtts av diskussioner.31 Detta kan tolkas som att försam

lingen var välinformerad om hur långt myndigheterna, åtminstone Utrikes

departementet, var beredda att gå i sina förhandlingar. Att församlingens 

ordförande, Gunnar Josephson, dessutom var gift med kabinettssekreterare 

Erik Bohemans syster kan också ha varit en källa till dylik information.32 

I "Förslag Till Kungl. Socialstyrelsen" framför Stockholms Central

kommitté för flyktinghjälp, som var en samlingsorganisation för ett flertal 

flyktingkommittéer, däribland Mosaiska församlingen, en vädjan till de 

myndigheter "som hava förpassningsmakten i sina händer, att blott i träng

ande fall låta denna komma till användning mot de nu här i Sverige befint

liga fåtaliga flyktingarna."33 Centralkommittén vädjar om försiktighet med 

förpassningar ur landet av judiska flyktingar och framhåller att den anser det 

nödvändigt att likställa behandlingen av "rasflyktingar" med politiska flyk

tingar samt att myndigheterna bör underlätta för "rasflyktingarna" att 

komma till Sverige, åtminstone för de personer som var kunniga inom de 

områden där arbetskraft saknades. 

Centralkommittén vänder sig mot att Socialstyrelsen tolkar utlännings

lagen så att det läggs hinder för de judiska flyktingarnas möjligheter att söka 

sin tillflykt till Sverige, trots att lagen inte uttrycker att någon skillnad skall 

göras mellan "rasflyktingar" och övriga politiska flyktingar. Församlingens 

attityd till judisk invandring var åtminstone vid denna tidpunkt aktiv och 

man agerade mot de svenska myndigheternas, i det här fallet Socialstyrel

sens, restriktivitet både genom sin egen kommitté och tillsammans med 

andra genom Centralkommittén. 

Jag kan alltså konstatera att det fanns regler, riktlinjer och en praxis som 

inresekommittén hade att förhålla sig till då den fattade sina beslut om hur 

den skulle yttra sig i enskilda ärenden. Dessa riktlinjer gällde möjligheten 

31 Levine (1998), s. 170. 
32 Koblik (1988), s. 49. 
33 RA, JFA, Flyktingsektionen, F Handlingar och redogörelser angående flyktingverk
samheten, Volym 1 (1933-1945), Förslag till Kungl. Socialstyrelsen. 
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för flyktingen att ta sig vidare till ett annat land samt ekonomiska garantier 

för att denne inte skulle falla det allmänna till last. Församlingens riktlinjer 

följde och var utformade efter de svenska och amerikanska myndigheternas. 

Detta faller sig naturligt då det inte skulle ha varit någon mening med att 

tillstyrka en flyktings ansökan om den ändå inte skulle bli beviljad av Social

styrelsen. Så långt riktlinjerna, men hur tillämpades de i praktiken? 

Inresekommitténs verksamhet 

Jag har kategoriserat utlåtandena i de ärenden som finns i listorna i fyra 

kategorier: avstyrks, tillstyrks, bordläggs samt övriga. Den sistnämnda kate

gorin omfattar utlåtanden av en annan typ än de tre andra, exempelvis be

slut om att skicka brev eller information om att ansökan dragits tillbaka. 

De undersökta listorna omfattar som tidigare nämnts 452 ärenden om 

uppehållstillstånd för sammanlagt 787 personer. Nästan alla dessa personer 

var boende i Tyskland eller Österrike varför en kategorisering utifrån 

ursprungsland är ointressant. För att kunna jämföra församlingens utlå

tanden med myndigheternas beslut samt förhållandet mellan ett till

styrkande (med eller utan förbehåll) och avslag, i de fall där hjälpkom-

mittén lämnat ett utlåtande till myndigheterna, har jag räknat samman 

utlåtandena "tillstyrks" och "tillstyrks med förbehåll" och jämfört dessa 

med antalet och andelen avstyrkanden. 

Enligt denna uträkning tillstyrkte församlingen 68 procent av samtliga 

ärenden vilket kan jämföras med att utlänningsbyrån endast beviljade 55 

procent av de judiska flyktingarna uppehållstillstånd mellan åren 1938 och 

1941.34 Utlänningsbyrån var alltså mer restriktiv än församlingen. Endast vid 

fyra sammanträdestillfällen översteg antalet avstyrkanden antalet tillstyrkan

den. Detta skedde den 20 mars 1939, den 4 maj 1939, den 23 augusti 1939 

samt den 1 november 1939. De personer vilkas ärenden avstyrktes, som an

sökte igen vid ett senare tillfälle, fick sina ärenden tillstyrkta lika ofta som 

om det hade varit deras första ansökningar. 

34 Karin Kvist Geverts, "Svensk flyktingpolitik i Förintelsens skugga. Attityder, 
politik och praktik mot de judiska flyktingarna i Kungl. Socialstyrelsens utlännings
byrå 1938—1944", opublicerat konferenspaper, Svenska Historikermötet, (Uppsala 
2005), s. 10. 
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Detta antyder att de som inte fått sina ansökningar tillstyrka inte 

uppfyllt de kriterier som församlingen utgått från i sina beslut - garantier, 

depositioner och så vidare. Intrycket att så var fallet förstärks av de tidi

gare redovisade resonemangen om ekonomiska garantier och andra krav 

som ställdes från de amerikanska viseringsmyndigheterna. Tillfällena då 

antalet avstyrkanden översteg antalet tillstyrkanden sammanfaller inte med 

de tillfällen då söktrycket ökade och några yttre händelser som direkt 

skulle ha påverkat utfallet har jag inte kunnat finna. 

De enski lda  ledamöternas  betydelse  

Det har i tidigare forskning hävdats att det finns en skillnad mellan olika 

kommittéledamöters restriktivitet respektive generositet i behandlingen av 

flyktingarnas ärenden.35 Därför har jag undersökt om det finns något sam

band mellan vissa ledamöters närvaro och de fattade besluten. Det visade sig 

att urvalet av vilka ansökningar om uppehållstillstånd och inreseviseringar som 

skulle tillstyrkas av allt att döma gjordes gemensamt av inresekommittén. 

Denna kommitté var, som tidigare konstaterats, en underavdelning till 

hjälpkommittén och i denna ingick ett antal ledamöter som också ingick i 

hjälpkommittén. Dock inte Gunnar Josephson, som enligt Steven Koblik 

var en av dem som var ansvariga för beslutsprocessen. Protokollen visar att 

Josephson inte ens ingick i inresekommittén och jag kan därför konstatera 

att Kobliks påstående är felaktigt. Min undersökning visar också att andelen 

avstyrkta ansökningar inte i någon större utsträckning hänger samman med 

vilka ledamöter som varit närvarande. Detta gäller dock inte för två av le

damöterna, vilka först i ett senare skede började närvara vid sammanträdena. 

Skillnaden kan här förklaras med att de yttre omständigheterna förändrats 

vid tidpunkten för de mötestillfällen då dessa ledamöter närvarade. De var 

dessutom bara närvarande vid ett fåtal tillfällen. Jag kan alltså konstatera att 

kommitténs sammansättning inte spelade någon eller en ytterst liten roll för 

vilket beslut som fattades, och att de påståenden som framförts i tidigare 

forskning alltså inte stämmer; det går inte att peka ut någon enskild ledamot 

som mer restriktiv eller mer generös än någon annan. 

35 Koblik (1988); Hansson (2004). 

222 



Yrkest i l lhörighetens betydelse 

Vad var det då som gjorde att vissa flyktingars ansökningar tillstyrktes och 

andra avstyrktes? För att se om det finns några mönster i hur man behandlat 

olika ärenden beroende på faktorer som social och ekonomisk situation har 

jag gjort en kategorisering och undersökning av flyktingarnas tidigare yrkes

verksamhet. 

Man kan utifrån detta dela in flyktingarna i två grupper - de grupper där 

mer än hälften av ansökningarna tillstyrkts respektive de yrkesgrupper där färre 

än hälften tillstyrkts. Till den första gruppen hör de som kategoriserats i allmän 

tjänst, arbetare inom industrin, företagsledare med flera, handelsresande, hant

verkare, ingenjörer, lärare av skilda slag samt studenter. I den grupp där kom

mittén tillstyrkt färre än 50 procent återfinns affärs- och kontorspersonal, fria 

yrken, hembiträden, verkmästare och dylika samt de som kategoriserats under 

rubriken övriga. 

Hantverkare är den yrkeskategori som fått flest tillstyrkanden vilket skulle 

kunna förklaras med att kommittén bedömde hantverksyrkena som en tillgång 

efter vidareutvandringen. Omskolning till jordbruk och hantverk inför vidare-

utvandring till bland annat Palestina var också något som både församlingarna 

och ett flertal judiska organisationer arbetade för. Även arbetare inom industrin 

kan ha bedömts som efterfrågade på arbetsmarknaden i de länder dit trans-

migranterna sökte sig. De andra yrkeskategorier som erhållit mer än 50 procent 

tillstyrkanden är yrken som medgav en förhållandevis hög ekonomisk position 

vilket gjorde det möjligt att motsvara de krav som bland annat de amerikanska 

viseringsmyndigheterna ställde. En bättre ekonomisk situation skulle också 

kunna minska riskerna för att flyktingarna skulle falla det allmänna till last, 

något som Socialstyrelsen uttryckt en rädsla inför.36 Den låga andelen tillstyrkan

den för affärs- och kontorspersonal, verksamma inom fria yrken, hembiträden 

och övriga kan förklaras med att de förmodligen inte hade samma möjligheter 

att uppfylla kraven från de länder som de tänkt vidaremigrera till eller att man 

ansåg att de kunde befaras ligga samhället till last. 

Resultatet kan tolkas som att inresekommittén följde de regler, riktlinjer 

och den praxis som redovisats ovan samt att de gjorde en bedömning av 

flyktingens utsikter att försörja sig, vilket eventuellt också kan ha varit ett 

krav från de länder som var flyktingens tänkta slutdestination. 

36 Lindberg (1973). 
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Intressant är den förhållandevis höga andelen tillstyrkanden av handels

resandes ansökningar, 67 procent. Socialstyrelsen hade nämligen uttalat sig om 

att man borde vara särskilt försiktig med att ge affärsmän uppehållstillstånd.37 

Möjligen är förklaringen att handelsrensandenas eventuella kontakter och kapi

tal innebar att de ändå uppfyllde de övriga krav som svenska och amerikanska 

myndigheter ställde. 

För tu r  f ö r  k v innor  

Undersökningen visar även att det fanns en skillnad i hur besluten utföll 

som kan hänföras till genus. I de fall då huvudsökanden var en kvinna har 

en större andel (76 procent) tillstyrkts, än bland de ärenden där huvud

sökanden var en man (67 procent). Det måste dock tas i beaktande att an

talet kvinnor var litet, mindre än en fjärdedel av det totala antalet sökande. 

Då kvinnor i allmänhet kan antas ha haft en sämre ekonomisk situation än 

männen, som normalt var de yrkesverksamma, så måste man söka orsakerna 

annorstädes än vad gäller möjlighet att uppfylla de amerikanska viserings-

myndigheternas krav. Det är dock inte osannolikt att dessa kvinnor trots allt 

uppfyllde de ekonomiska kraven på garantier eller depositioner. Det kan 

också vara så att det i flera fall fanns familj och släktingar i Sverige, eller i 

utlandet, som kunde försörja dem eller ställa ekonomiska garantier. 

En annan förklaring till att kvinnors ansökningar tillstyrktes i större ut

sträckning än mäns kan vara att församlingen ansåg att kvinnor utgjorde ett 

mindre hot mot den svenska arbetsmarknaden. Vad vi däremot inte vet är 

huruvida församlingen tillstyrkte fler ansökningar från kvinnor för att för

samlingen antog att kvinnor hade en större möjlighet att erhålla bifall från 

Socialstyrelsen. 

Före t räde  f ö r  ä ld re  

En annan förklaring kan vara att man från församlingens sida prioriterade 

de grupper som man antog var i störst behov av hjälp, det vill säga kvinnor, 

gamla och barn. För att närmare analysera detta har jag även gjort en under

sökning av hur besluten fördelar sig på olika ålderskategorier. 

37 RA, UD:s arkiv, P 90 Ab, vol. 1326, Promemoria Socialstyrelsen - UD, 23 

november 1938. 
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En undersökning av andelen beslut som tillstyrktes, fördelat på huvud

sökanden i respektive åldersgrupp, visar att de ärenden där huvudsökanden 

var 60 år eller äldre hade den största andelen tillstyrkanden (77 procent), 

medan gruppen 30-60 år tillstyrktes i något mindre grad (69 procent) och 

de ärenden där huvudsökanden var 15 till 30 hade den lägsta andelen till

styrkanden (63 procent). Detta kan bero på att de äldre flyktingarna hade 

varit yrkesverksamma en längre tid och därmed hade en bättre ekonomisk 

situation än de yngre, vilket i sin tur medförde en större möjlighet att upp

fylla kraven. En solid ekonomi gjorde det dessutom mindre troligt att de i 

Sverige skulle falla det allmänna till last eller belasta församlingens ekonomi. 

Som vi har sett tidigare prioriterade också Socialstyrelsen äldre flyktingar. 

De yngre kan också ha uppfattats som ett större hot mot den svenska 

arbetsmarknaden än de äldre. Tidigare forskning har visat att det fanns en 

uppfattning i Sverige om att judarna tog jobben från svenskarna.38 Det 

kan också, som antyddes ovan, vara så att man från församlingens sida 

prioriterade de personer som man ansåg hade störst behov av hjälp, vilket 

den högre andelen tillstyrkanden av kvinnors ansökan antyder.39 Något 

som talar mot en sådan tolkning är att församlingen följde Socialstyrelsens 

riktlinjer och inte såg någon anledning att tillstyrka ärenden som ändå 

skulle få avslag av utlänningsbyrån. Äldre föräldrar, ensamma mödrar och 

minderåriga syskon till flyktingar som redan befann sig i Sverige hade ju 

enligt Socialstyrelsens riktlinjer möjlighet att få uppehållstillstånd. 

Lät tare  för  ensk i lda  sökande  

Var det då någon skillnad i hur inresekommittén beslutade beroende på om 

ärendet utgjordes av en ensam eller flera sökande? Undersökningen visar att 

så var fallet. En långt större del av ärenden gällande en enskild person till

styrktes (67 procent), än ärenden gällande fler än en person (45 procent). 

Anledningen till detta kan vara att det ekonomiska risktagandet för försam

lingen var mindre för enskilda flyktingar. Troligare är dock även i detta 

sammanhang att församlingen prioriterade de flyktingar som kunde uppfylla 

Socialstyrelsens krav. 

38 Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll och 
asyltätt 1900-1932 (Stockholm 1964), s. 363^ 374-379. 
39 Då inga ensamma barn är huvudsökande för några ärenden ingår barnen i huvud
sökandenas ärenden. 
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Vid alla de tillfällen då det uttryckligen står skrivet i protokollen att sö

kande har registrerat sig hos ett amerikanskt generalkonsulat tillstyrkte för

samlingen ärendet. I samtliga dessa fall har ansökningen tillstyrkts eller till

styrkts med förbehåll om deposition eller annan form av ekonomisk garanti, 

som ju var det första kravet från det amerikanska generalkonsulatet. Då för

samlingen talar om värdet på flyktingarnas ekonomiska garantier använder 

den ett språkbruk som ligger mycket nära det som används i den ovannämnda 

promemorian, vilket ytterligare styrker antagandet att amerikanska beslut och 

förutsättningar att få visering användes som underlag för församlingens beslut. 

I vissa fall refererar församlingen även direkt till generalkonsulatets bedöm

ningar. 

Avslutning 

Min samlade bedömning är att Mosaiska församlingens handlingsutrymme 

var strängt begränsat av Socialstyrelsens och de amerikanska viserings-

myndigheternas politik. Jag menar också att församlingen var väl koopterad 

i de svenska myndigheternas flyktingarbete. Stockholms mosaiska försam

ling bidrog genom sitt deltagande i urvalsprocessen av flyktingarna förvisso 

till att en restriktiv flyktingpolitik kunde tillämpas, men frågan är om dess 

ledamöter hade något val. Vad jag har kunnat visa i undersökningen är att 

församlingen och dess kommitté, trots sitt begränsade handlingsutrymme, 

ändå verkade för en ökning av kvoterna, gjorde påtryckningar för en generö

sare flyktingpolitik samt tillämpade myndigheternas riktlinjer generösare än 

vad myndigheterna själva gjorde. Gustav Möllers påstående, att den svenska 

regeringen var minst lika generös med att släppa in judiska flyktingar i Sve

rige som Mosaiska församlingen, stämmer inte. Tvärtom var församlingen 

betydligt generösare än de svenska myndigheterna i sitt agerande mot de 

judiska flyktingarna. 
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"De behöva en fast hand över sig" 

Missionsförbundet, Israelsmissionen och de judiska 
flyktingarna 1939-1945 

Pär Frohnert 

Svenska missionsförbundet inrättade 1939 ett flyktingläger i Skåne som 

skulle ta emot "judekristna" som Svenska Israelsmissionen (SIM) lyckades få 

in i Sverige. Israelsmissionen, som försökte omvända mosaiska trosbekän-

nare till lutheranismen, verkade i Wien och fick en viss roll i flyktinghjälpen 

till stadens judar. Lägret i Skåne kom efterhand att även ta emot andra 

flyktingar. Studien illustrerar verksamheten i en kristen flyktingkommitté. 

Hur verkade kommittén som aktör mellan myndigheter, flyktingar och det 

civila samhället? Hur såg de ansvariga inom kommittén på flyktingarna? 

Kommittén och flyktingpolitiken 

När flyktingar under 1930-talet började knacka på dörren till folkhemmet 

tillkom efterhand flera flyktingkommittéer (samtidens beteckning). De få 

landsflyktiga som den svenska staten accepterade fick hjälp med uppehålls

tillstånd och ekonomiskt stöd av dessa kommittéer. Ett villkor var nämligen 

att flyktingen inte fick ligga "det allmänna" till last. Först från 1939 utgick 

begränsade statsanslag. Kommittéerna var inriktade på specifika flykting

kategorier. Tidigast tillkom Röda hjälpen och socialdemokraternas Arbetar

rörelsens flyktinghjälp.1 Det fanns även några kristna kommittéer; bland 

annat Hjälpkommittén för katolska flyktingar och Svenska kyrkans diakoni

styrelses sociala utskott. 

Flyktingarna mötte ett homogent samhälle där misstron mot "Främ

lingen" var stor och där inslag av rasism och antisemitism förekom. Folk-

1 Pär Frohnert, "Den snäva solidariteten. Arbetarrörelsens flyktinghjälp, Svenska 
missionsförbundet och flyktingarna 1933-1945", Arbetarhistoria (2006:118-119). 
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hemmet byggdes inom ramen för en nationell gemenskap.2 Med 

flyktingskaror från Nazi-Tyskland och stormakternas krig ställdes stats

makten inför avgörande frågor. Förhoppningen om att kriget skulle bli 

kort medförde att staten valde ad hoc-lösningar av flyktingfrågan. Den 

restriktiva politiken, där till exempel tillämpningen av utlänningslagen 

uteslöt judar från kategorin politiska flyktingar, innebar i princip stängda 

gränser.3 År 1939 fanns det cirka 4 500 flyktingar i landet. 1939 och 1940 

kom många nordiska flyktingar. Flyktinginvandringen kulminerade under 

krigets slutskede. Nordborna var i majoritet,4 men i övrigt var gruppen 

heterogen. I slutet av 1944 fanns cirka 180 000 flyktingar i Sverige, varav 

cirka 80 000 var evakuerade finnar. Många återvände dock till sina hem

länder efter krigsslutet. Den största gruppen som blev kvar var balterna.5 

Kyrkan och även frikyrkorna tog till övervägande del ställning mot den tyska 

nationalsocialismen och framför allt mot diskrimineringen av judar redan under 

1930-talet. Efter den så kallade Kristallnatten 1938 vädjade de svenska biskoparna 

med ärkebiskopen Erling Eidem i spetsen om hjälp till judiska flyktingar. Sam

tidigt försökte dock företrädare för Svenska kyrkan, inte minst Eidem, tona ned 

kyrkans öppna politiska ställningstagande.'' Från frikyrkligt håll var kritiken mer 

direkt, till exempel i Svenska Missionsförbundets tidning, där föreståndaren 

Axel Andersson talade om den nya hedendomen medan andra benämnde 

"judefrågan" en skamfläck. Frikyrkomötet 1939 riktade kraftig kritik mot den 

strikta svenska flyktingpolitiken. Särskilt tyskarnas deportation av de norska 

2 Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen 
(Stockholm 2006); Björn Horgby, Dom där. Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i 
Norrköping 1890-1960 (Stockholm 1996); Cecilie Felicia Stokholm Banke, Demokratiets 
skyggeside. Flygtninge og menneskerettigheder i Danmark for Holocaust (Odense 2005). 
3 Hans Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936—1941 (Stockholm 
r973); Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamheten i Mosaiska 
församlingen i Stockholm 1933—1950 (Stockholm 2004). 
/f Se Mikael Byströms artikel i föreliggande antologi. 
5 Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och koncentrationsläger-
fangar som reservarbetskraft i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget (Södra 
Sandby 1995), s. 26; Carl-Göran Andras, Sverige och den stora flykten från Estland 1943— 

1944 (Uppsala 2004). 
6 Om Erling Eidems agerande rörande judeförföljelsen och Förintelsen, se Steven 
Koblik, "Om vi teg, skulle stenarna ropaSverige och judeproblemet 1933—1945 (Stock
holm 1987) samt Anders Jarlert med en annan uppfattning i '"Våra pinade bröder av 
Israels stam'. Till frågan om Svenska Kyrkan och förföljelsen av de skandinaviska 

judarna åren 1942-1943", Tro och tanke, supplement 5:1993, särskilt s. 16. 
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judarna 1942 väckte starka protester, bland annat i biskoparnas adventsbudskap 

och i en radiogudstjänst. Kyrkornas engagemang tog sig också uttryck i skapan

det av flyktingkommittéer och materiell flyktinghjälp.7 

Svenska Israelsmissionen (grundad 1875), som bedrev mission i Wien, 

kom när förföljelsen av judarna eskalerade att inrikta sig på hjälparbete 

men organiserade också utvandring. Steven Koblik har 1987 behandlat 

SIM och flyktingproblematiken, medan Anna Besserman 1991 har analyse

rat SIM:s syn på judarna och judendomen.8 Från 1938 var SIM den enda 

judemissionen i tyska riket. Birger Pernow, präst i Svenska kyrkan och 

missionsdirektor för SIM, ledde verksamheten från Sverige. Kopplingen 

till statskyrkan var stark, bland annat var en biskop ordförande. Koblik 

menar att SIM skall ses som statskyrkans organ för att hantera frågor kring 

det judiska eftersom Pernow fungerade som ärkebiskopens och regering

ens rådgivare i judiska frågor. Så kallade "judekristna" hamnade i ett be

svärligt läge eftersom de inte fick hjälp från mosaiska församlingar och 

stödet samtidigt var begränsat från kristet håll. Pernow fick tidigt inblick i 

judarnas situation och skrev artiklar i Missionstidning för Israel. 

Israelsmissionen fick en särskild flyktingkvot av den svenska regeringen 

och lyckades från och med 1939 få ut knappt 300 personer till Sverige - under 

hela 1938 dock bara 15 personer - till att börja med framför allt "ungdomar för 

hushålls- och lantbrukstjänst". Sammanlagt lyckades SIM få ut cirka 3 000 

personer till andra länder. Missionen fick en rad nya medlemmar vilket säker

ligen hängde samman med att vissa judar i Wien uppfattade organisationen 

som en möjlig flyktväg. SIM kom således i detta avseende att fungera på 

samma sätt som den sionistiska ungdomsorganisationen Hechaluz. I Wien 

fanns vid denna tid mellan 7 000 och 8 000 protestantiska "judekristna", så 

7 Ingmar Brohed, Sveriges kyrkohistoria, 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid 
(Stockholm 2005), kap. 14 "Kyrkorna under andra världskriget". 
8 Koblik (1987), kap. 3; Lars Edvardsson, Kyrka och judendom. Svensk judemission 
med särskild hänsyn till Svenska Israelsmissionens verksamhet 1875—1975 (Lund 1976); 
Göte Hedenquist, Undan förintelsen. Svensk hjälpverksamhet under Hitlertiden 
(Stockholm 1983); Carl Henrik Carlsson, "Pernow, Johannes Birger", Svenskt bio
grafiskt lexikon, XXIX (Stockholm 1995-1997); Anna Besserman, "Den lågkyrkliga 
väckelsens syn på judar och judendomen", Kerstin Nyström (red.), ludarna i det 
svenska samhället. Identitet, integration, etniska relationer (Lund 1991). Såväl Pernow 
som SIM avhandlas i Johan Perwe, Bombprästen. Erik Perwe på uppdrag i Berlin 

under andra världskriget (Stockholm 2006), s. 24-34, 36—38, 4of, 44, 68, 122, 138, 197, 

199, 259, 319^ 331, 336-338, 341.350-352, 354, 358. 
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gruppen var, sedd ur SIM:s perspektiv, ganska stor. SIM betraktade tillström

ningen som något positivt eftersom organisationen menade att judarnas fräls

ning var vägen till deras räddning. Grundsynen att judarna förkastat Gud och 

måste söka sig tillbaka bibehölls även i ljuset av förföljelserna.9 Försommaren 

1941 stoppade Gestapo verksamheten och missionens medlemmar deportera

des till Polen. "Syster Greta" [Andrén] "tröstade" och gjorde "packlistor". 

SIM lyckades under några veckor förmedla pengar och paket innan kontak

terna skars av fullständigt. Bara ett litet fåtal av missionens medlemmar över

levde Förintelsen.10 

"Transito-läger" i norra Skåne 

När situationen för de "judekristna" i Wien förvärrades initierade ärkebis

kop Erling Eidem "Flyktingkommittén av den 6 september 1938", där 

bland annat Pernow ingick, för att utreda möjligheterna för eventuell 

hjälp. Resultatet blev att regeringen accepterade att ta emot 125 barn för 

placering i privata hem och 150 tonåriga och vuxna transmigranter, som 

förväntades resa vidare till andra länder. Missionsförbundet (SMF) skulle 

medverka i hjälpaktionen genom att hjälpa de vuxna.11 Missionsstyrelsen, 

som utgjorde förbundets styrelse, beslutade i april 1939 att starta en kom

mitté med syftet att driva ett läger i Tostarp, Kristdala socken, utanför 

Hässleholm. Den officiella beteckningen var "Svenska Missionsförbundets 

Transito-Flyktingläger". Kommitténs arkiv utgör det viktigaste källmate

rialet för denna undersökning. I Tostarp bedrev SMF på missionsföre

ståndarens Axel Andersson, det vill säga SMF:s ledare, ägor en ungdoms

gård som nu avvecklades och istället bereddes plats för flyktingarna. För

bundet avsatte en grundplåt om 5 000 kronor för lägrets drift.12 

9 RA, Svenska missionsförbundets flyktingkommitté (SMF fik), sekreterare Richard 
Larsson (RL) till (t) föreståndare Moen 30/9 1939, RL t direktör Neumann i SIM 
15/5 1939, vol 2; Svenska Israelsmissionen. Årsbok (SIM Årsbok), 1938 (Stockholm 

1939), s. 8,15. 
10 SIM, Årsbok, 1941 (Stockholm 1942), s. 21. 
11 SIM. Årsbok, 1939 (Stockholm 1940), s. 14; Svenska Kyrkans arkiv, Uppsala, SIM 
F I b:9, protokoll från flyktingkommittén; Koblik (1987), bl. a. s. 99. 
12 Anslaget togs från pengar som var insamlade för "Tjeckoslovakien". SMF fik, 
protokoll (prot) 28/4 1939, som bilaga Missionsstyrelsens prot 27/4 1939, § 20. 
Beteckningen framgår av det officiella brevpappret. Vol. 1. 
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Missionsstyrelsen underströk i ett pressmeddelande att det bör "betonas, 

att lägret är avsett för flyktingar i allmänhet och icke allenast för judiska 

flyktingar samt att det är ett transitoläger och sålunda icke kommer att 

bidraga till landsflyktigas placering i Sverige". Uppenbarligen bedömdes 

opinionsläget så att det fanns starka antipatier både mot att flyktingar skulle 

stanna i Sverige och specifikt mot judar. De första flyktingarna som kom till 

lägret hade alla affldavit, det vill säga ekonomiska garantier från andra län

der.13 Sammanlagt förefaller fram till 1945 189 flyktingar ha passerat genom 

lägret - samtidigt fanns där mellan 10 och 35 personer. Fyra missionspasto

rer avlöste varandra som lägerföreståndare. Två av dem hade dessutom sina 

hustrur med sig och dessa anställdes som husmödrar.14 

Flyktingkommittén, där föreståndarna var självskrivna, leddes av ordfö

randen fil. dr Axel Andersson. Han var engagerad i flyktingfrågorna och gav 

bland annat ut skriften De landsflyktiga och vi 1940. Sekreterare var ungdoms

sekreteraren Richard Larsson till och med oktober 1944, då han efterträddes av 

Einar Rimmerfors, båda verksamma vid SMF:s kansli. Vice ordförande var fil. 

dr, missionssekreteraren G. Palmaer. Alla dessa ledamöter bodde i Stockolm. 

En lantbrukare var också ledamot. Flertalet möten ägde rum i Tostarp, men 

ibland i Stockholm. Kommittén tillsatte ett arbetsutskott bestående av 

Andersson, Palmaer och Larsson. De tre skötte frågor som behövde lösas 

snabbt, höll kontakt med Pernow och uppvaktade Socialstyrelsen där utlän

ningsbyrån hanterade viktiga delar av flyktingfrågorna. Utskottet förefaller 

sällan ha fört protokoll. Flyktingkommitténs ledamöter genomförde ibland 

inspektioner vid Tostarp.15 Vid sidan av lägerkommittén hade 

Missionsförbundet en allmän kommitté där inte lägerföreståndarna var med. 

Ibland omtalas denna kommitté som "expeditionens flyktingkommitté". Den 

hanterade allmänna flyktingärenden, vilket förefaller rimligt med tanke på att 

inte alla flyktingar som SMF tycks ha stött kom till Tostarp.16 

13 Se föregående not. Även odaterat blad om affldavit, vol. 3. 
14 Sammanfattande information i "Uppgifter om Flyktinglägret i Tostarp 1939-
1944", SMF fik, vol. 1 som bygger på årsberättelserna. 
15 Axel Andersson, De landsflyktiga och vi, Svenska missionsförbundet (Stockholm 
1940); Svenska män och kvinnor, band 1 (Stockholm 1942). SMF fik, prot. 16/6 § 9, 
14/9 § 4, n/12 1939 § 13. Två prot. fr. utskottet har påträffats: 24/4 1940, 10/9 1941, 
vol. 1. 
16 Se t.ex. prot. 5/12, 22/12 1939, SMF fik, vol. 1. Åtskillnaden mellan kommittérna 
framgår också av att statens anslag fr.o.m. oktober 1941 var uppdelade. RA, Statens 
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"Pernows kvot" 

Missionsförbundet slöt ett avtal med Socialstyrelsen om lägret i Tostarp, 

som skulle vara avsett för "Pernows kvot", men i mån av plats även ta emot 

andra. De första flyktingarna kom den 30 maj 1939 och fick genomgå en 

läkarundersökning.17 Huvuddelen av flyktingarna från ungdomsföreningen i 

Wien var protestanter, några var katoliker och mosaiska trosbekännare och 

ett fåtal var konfessionslösa. Några konverterade till lutheranismen under 

lägertiden. Flertalet var studenter, men bland de äldre fanns bland annat 

några köpmän. Huvuddelen av de vuxna flyktingar som SIM tog emot i 

Sverige förefaller först ha placerats i privata hem, eventuellt också i andra 

läger.18 

Det var endast några enstaka flyktingar som lyckades att resa vidare med 

finansiering från SIM. Något transitoläger blev det sålunda inte förrän i slutet 

av kriget, då utresor på nytt kunde ordnas. Antalet judiska flyktingar reduce

rades något genom att de fick arbete - framförallt jordbruksarbete - samtidigt 

som nya judar tillkom. Ännu i juni 1941 kom de flesta via SIM, men därefter 

lyckades kommittén att placera ut de flesta av flyktingarna i arbete och grup

pens sammansättning försköts därmed.19 

Birger Pernow skötte SIM:s hantering av de judiska flyktingarnas nödvän

diga ansökningar och tillstånd. Kommitténs kontakter med SIM förefaller ha 

handlagts av sekreteraren, Richard Larsson i Stockholm, som ingick i arbets

utskottet. Att det fanns band mellan SIM och kommittén visar exempelvis det 

föredrag som kommitténs ordförande Axel Andersson höll vid SIM:s årsmöte 

1941 om verksamheten vid Tostarp.20 Redan vid tillkomsten av 

Missionsförbundets flyktingkommitté fanns det anledning att ha kontakter 

flyktingsnämnd F 4:1, del 3, fascikel, nr. 3, sammanställning "Utbetalningar ... t.o.m. 

30.6 1950". 
17 SMF fik, prot. 28/4 § 6 , 16 / 6  1939 § 4, vol. 1; Avskrift av br. t. Socialstyrelsen, början 
av oktober 1939, vol. 2 ("Koch"). 
18 SMF fik, prot. 24/7 1939 § 4, "Uppgifter om", "Rapport t Missionstyrelsen [...] 31/3 
1940", vol. 1; Svenska kyrkans arkiv, Uppsala, SIM:s arkiv. 
19 SMF fik, "Rapport" april 1940, prot. 16 / 6  1939 § 3, 29/8 1941 § 5, RL t Palmaer 7/6 
1941, rapport fr. komm. av RL 7/11942, vol. 1. 
20 SMF fik, RL t. föreståndare Moen, 29/9 1939, vol. 2; prot. 9/5 1939, vol. 1. 
Larssons kontakter med SIM avspeglas inte kommitténs arkiv. Antagligen har hand
lingarna kommit att arkiverats på annat håll inom SMF:s organisation, kanske inom 
Ungdomförbundet, vars brevpapper Larsson ofta använde. SIM, Årsbok (1941), s. 8. 

232 



med andra flyktingkommittéer, bland annat med Stockholms centralkom

mitté för flyktinghjälp.21 SMF:s kommitté gjorde bland annat propåer om 

gemensamma uppvaktningar hos regeringen. Särskilt reagerade kommittén på 

den njugga tilldelningen av arbetstillstånd. Någon framgång förefaller man 

här dock inte ha haft. Kommittén gjorde också en uppvaktning hos Socialsty

relsens generaldirektör tillsammans med Hjälp krigets offer och Diakonistyrel

sens utskott för andlig beredskap.22 Däremot tog man sig inte an flyktingar 

som hade fått hjälp av andra kommittéer. 

I december 1941 beslutade kommittén att ställa lägret till Socialstyrelsens 

förfogande för andra flyktingar. Under slutet av 1942 och under våren 1943 

kom framför allt norska flyktingar.23 Under hösten 1943 kom sedan många 

danskar, men bara en mindre grupp härrörde från de judar som räddade sig 

över Öresund. Samtliga danska flyktingar fick snabbt arbete och lämnade 

därför lägret.24 Från nyåret 1944 kom stora grupper av estlandssvenskar, 

framför allt äldre människor, och de kom därmed att utgöra majoriteten av 

flyktingarna. I december 1944 konstaterade kommittén att de flesta hade 

kommit till lägret genom de statliga organen.25 Under 1945 ökade antalet 

flyktingar med nya grupper från kontinenten. SMF:s flyktingkommitté 

beslutade i maj 1947 att avveckla sin verksamhet och överlåta den på Matte-

rödsstiftelsen som nyligen hade instiftats. Socialstyrelsen upphörde med sitt 

stöd i december. Tostarp blev kvar som flyktingläger ända fram till 1954. De 

sista grupperna var ryska och jugoslaviska flyktingar från Trieste.26 

Kristen barmhärtighet och statsanslag 

Svenska missionsförbundet avsatte, som nämnts, en garanti om 5 000 

kronor för driften av lägret. Eftersom kommittén var av filantropiskt snitt 

21 SMF fik, prot. 16/7, 29/8 1941 §§ 3, 5, vol. 1. 
22 SMF fik, prot, passim, specifikt 10/2 1941 § 3, vol. 1. 
23 SMF fik, prot. 9/12 1941 § 12, 21/1, 18-19/51943 § 3, vol. 1. 
24 SMF fik, prot. 12/10 1943 § 4,14/11944 § 12, vol. 1. 
25 SMF fik, prot. 28/12 1943, särsk. prot. § 4, 4/1 1944 § 6, prot. arbetsutskottet 4-5/2 
1944 § 5, "Uppgifter från SMF:s flyktingläger [...] för december 1944", vol. 1; br. t. 
Socialstyrelsen 15/12 1944, vol. 2. 
26 SMF fik, prot. 28/11 1946 § 10; s d konstituerande sammanträde för Matteröds-
stiftelsen; 28/5 § 14, 15/12 1947 § 2, Einar Rimmerfors sammanställning 1954—1955, 
vol. 1. 
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och helt beroende av gåvor vände man sig till allmänheten med upprop 

om penningmedel och naturagåvor i den kristna dagspressen, bland annat 

i Svensk veckotidning och Svenska Morgonbladet samt i de egna organen 

Missionsförbundet och Ungdomsvännen. I ett upprop i maj 1939 bad kom

mittén om hjälp för "människor som berövats sitt människovärde och sin 

medborgarerätt". Uppropet vädjade till "den kristna barmhärtigheten". I 

ett annat upprop talas om att "vi måste dela med oss av vår nödtorft åt 

dem som är både hem- och brödlösa".27 Föreståndaren skrev under hösten 

1939 till ett sjuttiotal missionsförsamlingar om livsmedelshjälp och några 

av dem lovade att skicka månatliga bidrag. Gåvor in natura kom in lö

pande och av varierande värde - alltifrån kläder och husgeråd till en gris. 

Influtna gåvor redovisades i förbundets tidning, där medlemmarna kunde 

läsa att "missionsvänner" skänkt bland annat madrasser och sängar. Det 

förefaller som att dessa "missionsvänner" var företagare i Syd- och Mellan

sverige och troligen också medlemmar i Missionsförbundet.28 

Kommittén samlade även in kollekter och försökte också få till stånd 

"understödsföreningar" där privatpersoner - man räknade med 7-8 perso

ner - på "teckningslistor" förband sig att månatligen tillsammans samla in 

75 kronor för en bestämd flyktings livsuppehälle. Missionsföreningar, 

ungdomssektioner och privatpersoner tecknade sig på dessa listor. Argu

menten för att samla in medel redovisades i en under hösten 1939 upp

tryckt pamflett i 5 000 exemplar.29 Genomslaget förefaller ha varit ganska 

stort i förhållande till den begränsade verksamheten. Från och med hösten 

1940 fick kommittén ökade ekonomiska problem och blev tvungen att 

använda förbundets garantibelopp för att kunna driva verksamheten. 

Det förekom att kommittén skrev direkt till välbärgade missionsförbun-

dare och bad om understöd. Sekreteraren Rickard Larsson skrev exempelvis 

till en grosshandlare i Gävle och bad honom att försörja en äldre judinna: 

"Jag hoppas, att Du i likhet med oss i flyktingkommittén djupt känner de 

landsflyktigas nöd och vill göra vad Du kan för att understödja." Förfrågan 

bifölls omgående. Det förekom också att familjer upplät sina hem för de få 

som fortsatte att studera. Medel till SMF:s kommitté kom även från nykter-

27 SMF fik, prot. 10/2 1941 § 9, 21/11943 § 3, "Flyktingläger", upprop i maj 1939, vol. 

1. 

28 SMF fik, prot. 16/6, § 3, 7/11 § 7, 11/12 1939 §§ 9, 13. 
29 SMF fik, prot. 11/12 1939 § 6, 21/11943 § 11, cirkulärbr. fr. RL 21/6 1940, vol. 1. 
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hetsföreningen Vita bandet och från fackföreningar.30 Vid några tillfällen 

har lägerföreståndaren gjort turnéer för att upplysa om lägret och för att 

samla in nya penningmedel. Hösten 1939 meddelade chefen för utlännings

byrån att flyktingarna fick framträda vid sådana resor med sång och vitt

nesmål, men att de däremot inte borde skickas iväg på egen hand.31 

Först i december 1939 fick kommittén de första statsbidragen som admi

nistrerades av Nämnden för statens flyktingshjälp. Under de första åren 

utgjorde bidragen dock en begränsad del av intäkterna. Så hade kommittén 

till och med 31/3 1940 haft utgifter om nästan 32 000 kronor men bara fått 

2 250 kronor i statsbidrag. Det finns indikationer på att en del av statens 

stöd utgick till själva driften av lägret utan att det var kopplat till de enskilda 

flyktingarna.32 

Kommittén förefaller ha varit ganska framgångsrik med att få in privata 

gåvor under de första åren. Förutsättningarna förändrades från sommaren 

1943 då nya grupper kom till lägret. Dessa tycks ha haft statsbidrag, medan 

personalens löner även fortsättningsvis betalades av Missionsförbundet och 

Ungdomsförbundet. Först under 1943-1944 kom statsbidragen att utgöra 

närmare hälften av intäkterna. I mars 1946 beslutade kommittén att begära 

70 procents täckning av Statens utlänningskommission, inklusive förestån

darens lön, men om man var framgångsrik framgår inte. Det filantropiska 

draget med privat finansiering dominerade sålunda under de år som lägret 

var i drift.33 

Uppgörelsen mellan SMF och SIM förefaller att ha gått ut på att SMF 

helt övertog det ekonomiska ansvaret för de judiska flyktingarna, även om 

det officiella ansvaret låg kvar på SIM. Detta framgår exempelvis av att 

bidraget från SIM till lägrets finansiering var blygsamt.34 

För tiden juli 1939 till juli 1941 var summan om drygt 16 000 kronor från 

Nämnden för statens flyktinghjälp inte uppdelad mellan SMF:s flykting

kommitté för Tostarp och den allmänna kommittén. För perioden oktober 

1941 till 1950 fick Tostarplägret 20 213 och den allmänna kommittén 54 611 

30 SMF flk, t. Enochsson 14,17/10 1941, vol. 2; "Rapport", april 1940, vol. x. 
31 SMF flk, prot. 29/8 1941 § 9, 21/4 1942 § 5, 7/11 1939 § 4, vol. 1. RL t föreståndaren 
Pettersson 12/9 1941, RL t Moen 29/9 1939, vol. 2. 
32 SMF flk, prot. 11/4 1940 § 3,10/2 § 3 1941, vol. 1. 
33 SMF flk, rapport fr. RL 7/1 1942, rapport f 1942 av RL 20/1 1943, prot. 5/3 § 2, 6/3 
1946 § 2, vol. 1. 
34 SMF flk, rapport av RL 7/11942, vol. 1. 
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kronor. Kommittén fick ibland vänta länge på statsmedlen, vilket var högst 

kännbart för en organisation som vilade på frivillighetens grund. Det före

kom att kommittén fick påminna Socialstyrelsen flera gånger för att över 

huvud taget få ut beviljade bidrag. Rickard Larsson påminde ännu i april 

1944 om de bidrag som beviljats i oktober 1943 för de danska flyktingar man 

härbärgerat under augusti och september.3' 

Arbete, bön och studier 

Tidigt fastslog kommittén ett dagsschema för de boende i lägret. Väckning 

klockan 7 och därefter gymnastik och morgonbön på svenska. Dagen fylldes 

av drygt 4 timmars praktiskt arbete och 3,5 timmar med lektioner innan det 

var kvällsmat klockan 19 och aftonbön på tyska. Varje söndag hölls predi

kan. Undervisning ordnades i svenska, kristendom, engelska, om Sverige 

och i lantbrukskunskap. Under sommarhalvåret kom dock det praktiska 

arbetet i realiteten att uppta största delen av dagarna.36 

Några flyktingar bereddes möjlighet att fortsätta med sina studier; i två 

fall rörde det sig om medicinstudier i Lund. I november 1940 var dock en av 

dem på väg tillbaka eftersom professorn i kirurgi hade sagt "att han inte ens 

kan ha honom med på föreläsningarna längre". Det verkar som om stäm

ningen bland övriga studenter varit så negativ att professorn valde denna 

lösning. "Resultat av nassarnas agitation bland läkare, präster och andra 

akademiker. Det blir nog inte så trevligt för studerande flyktingar längre", 

konstaterade föreståndaren.37 

Lägrets invånare tilldelades fickpengar om 25 öre per dag, vilket även 

med hänsyn till dåtidens penningvärde, framstår som väldigt litet. Termen 

"fickpeng" ligger i linje med ledningens syn på flyktingarna som "barn". 

När estlandssvenskarna kom höjdes fickpengen till 50 öre per dag. På gården 

35 RA, Nämnden för statens flyktingshjälp, E 3 A; Statens flyktingnämnd F 4:1, del 3, 
"Utbetalningar till diverse kommittéer från sammanträdet 8/10 1941 t.o.m. 30.6 1950"; 
SMF fik, RL t. Bååth på Socialstyrelsen 15/12 1943, 15/4 1944, vol. 2. 
36 SMF fik, "Rapport t Missionsstyrelsen [...] 31/3 1940", "Uppgifter om Flyktingläg
ret", vol. 1; SIM. Årsbok, 1941, s 12. 
37 SMF fik, prot. 14/9 1939 § 13; föreståndaren t RL, 4/11 1940, vol. 1. Om stäm
ningarna i Lund se Sverker Oredsson, Lunds universitet under andra världskriget. 
Motsättningar, debatter och hjälpinsatser (Lund 1996). 
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uppfördes under 1939 "baracken" där huvuddelen av flyktingarna inlogera

des, trots att det dröjde innan den blev vinterbonad. Flyktingarna hade fri 

kost och logi.38 

Det praktiska arbetet som utfördes vid lägret var av olika slag. Flykting

arna arbetade i trädgården och i jordbruket (bland annat med socker- och 

foderbetsskörden), vintertid även i skogen. De högg också ved till Axel 

Andersson, som ju ägde egendomen, för avyttring. En tredjedel av inkoms

ten gick tillbaka till "lägerdeltagarna". Det är välbekant att flyktingar i Sve

rige med förkärlek anvisades skogs- och lantbruksarbete.39 Nämnden för 

statens flyktingshjälp anställde från hösten 1940 en arbetsförmedlare som 

skulle bistå alla flyktingar i landet.40 När antalet flyktingar ökade byggde 

kommittén våren 1944 med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen en verkstad 

där serveringsbrickor och senare leksaker tillverkades med viss lönsamhet.41 

Redan innan lägret hade öppnat hörde flera lantbrukare av sig och efter

frågade arbetsvilliga män och kvinnliga hushållerskor. Successivt skedde 

sedan en utplacering av flyktingar. Kommittén beslutade att placeringarna 

skulle ske årsvis och att "skälig ersättning" skulle utgå.42 Vissa problem 

uppkom dock ganska snart och kommittén beslutade därför att förestånda

ren helst borde besöka hemmen innan utplacering skedde.43 Malin Thor 

skriver i sin avhandling om hur Socialstyrelsen ändrade själva definitionen 

på de sionistiska lantbrukseleverna som hade en särskild flyktingkvot (cha-

luz) till lantarbetare för att kunna fylla jordbrukets arbetskraftsbehov.44 

I april 1940 uppmanade Socialstyrelsen alla flyktingkommittéer att se till 

att flyktingarna kom bort från rikets tre "dyraste orter", Stockholm, Göte

borg och Malmö, och istället sökte sig anställning "på landet". Med detta 

avsågs jordbruksarbete, där arbetstillstånd så gott som alltid kunde beviljas. 

38 SMF fik, prot. 24/7 1939 § 19,14/11944 § 11, "Rapport", s 4-5, vol. 1. 
39 SMF fik, prot. 22/1 § 16, 10/9 1940 § 13, rapport f juni 1940, vol. 1; avskrift av br. 
t. Socialstyrelsen, början av oktober 1939, föreståndaren t RL 4/11 1940, vol. 2; 
Olsson 1995, s. 51-58. 
40 SMF fik, Nämnden för statens flyktinghjälp t komm. 4/10, 25/10 1940, vol. 1. 
41 SMF fik, prot. 12/10 1943 § 4, 12/5 § 6, 18/7 § 5, 19/10 1944 § 5, 1/6 § 8, 9/11 1945 § 
11, 28/11 1946 § 10, vol. 1. 
42 SMF fik, prot. 14/9 1940 § 10, 7/11 1939 § 7, vol. 1; flertal br. fr. jordbrukare, vol. 
2. 
43 SMF fik, prot. 22/1 § 20, vol. 1. 
44 Malin Thor, Hechaluz — en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i 

Sverige 1933-1943 (Växjö 2005), s. 390. 
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"Detta är önskvärt såväl ur arbetssynpunkt som ock med hänsyn till den 

lojalitet flyktingarna äro skyldiga det land, vars asylrätt de åtnjuta." Flyk

tingarna skulle sålunda återgälda gästfriheten med sin arbetsinsats inom 

jordbrukssektorn där det rådde arbetskraftsbrist. Socialstyrelsen hotade 

också med indragna medel om flyktingar trots detta stannade i storstäderna. 

Kommittéerna skulle snarast rapportera om "tredskande".45 

Det förefaller ha varit så att arbetstillstånd för lant- och skogsbruk alltid be

viljades. Däremot prövades tillstånd för alla andra yrkessektorer individuellt. 

Lägrets föreståndare uttryckte sina kritiska synpunkter till Missionsstyrelsen: 

"hindrar dock utlänningslagen i hög grad placeringen, då arbetstillstånd endast 

beviljas [...] inom övriga yrken i den mån svensk arbetskraft saknas."46 Den 

årsvisa utplacering på bondgårdar blev i praktiken ofta säsongsarbeten. Antalet 

flyktingar i lägret sjönk under sommarhalvåret, men på höstkanten var de till

baka igen. I ett fall hade två flyktingar som var utplacerade i Yårgårda beklagat 

sig. De hade för ett helt kvartal bara fått 5 kronor, arbetsdagarna hade varit långa 

och hårda och sängkläderna tvättades sällan. Föreståndare fann klagomålen 

berättigade och de fick komma tillbaka igen. Sekreteraren upplyste också om att 

andra kommittéer hade vittnat om liknande missförhållanden.47 

Trots allt lyckades kommittén under de första åren placera ut de allra 

flesta av lägrets flyktingar, bland annat inom industrin, en som sjukvår

dare, en som tennistränare och en som körsnär. Samma bild framträder i 

SIM där verksamhetsberättelsen 1944 omtalar att "så gott som alla arbets

föra bland våra emigranter" har fått arbete.48 Däremot fick exempelvis en 

frisörmästare i Hässleholm, som ville erbjuda en plats till en flykting som 

var frisör, avslag eftersom Socialstyrelsen meddelat att "flyktingar icke få 

ägna sig åt frisöryrket".49 

45 SMF fik, Socialstyrelsen t kommittéerna för flyktinghjälp, april 1940, vol. 1. 
46 SMF fik, prot. 7/111939 § 11, "Rapport", april 1940, vol. 1. 
47 SMF fik. Se t ex cirkulärbr. fr. RL 2116 1940, Simon Pettersson t. Palmaer br. 3/1 
1940, vol. 2. Thor skildrar hur tyska judiska ungdomar upplevde sin arbetssituation 
på svenska bondgårdar, Thor (2005), s. 383-388. 
48 SIM, Årsbok (1944), s. 13. 
49 SMF fik, frisören t. komm. 3016 1939, vol. 2. 
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Svenska pastorer och judiska "pågar" 

Lägret i Tostarp var avsett för judiska ynglingar och de utgjorde under de 

första åren majoriteten bland flyktingarna. Föreståndarens synsätt på genus-

arbetsdelningen - och bilden är densamma även i andra flyktingkommittéer 

- framkommer tydligt när han hos SIM särskilt bad om att få dit kvinnliga 

flyktingar som skulle kunna arbeta som köksbiträden.50 Uppenbarligen såg 

missionspastorn - och han var alltid en man - kökssysslor som något opas

sande för män. När ett par i femtioårsåldern anlände anställdes hustrun i 

köket. Några fler kvinnor kom sedan inte till lägret på ett tag och när led

ningen ville anställa ytterligare ett biträde blev man tvungen att låta en man 

ta på sig uppgiften.51 Som nämnts arbetade två av föreståndarnas hustrur 

självskrivet som husmor. 

Inledningsvis tycks ledningen ha varit tillmötesgående när det kom besök. 

Men klagomål utifrån om att kvinnliga bekanta till männen hade fått över

natta ledde till att detta förbjöds. Även besök hos de kvinnliga anställda på 

deras rum blev förbjudna. Till en början gavs permissioner med viss generosi

tet, men efter anvisningar från myndigheterna under våren 1940 inskränktes 

antagligen permissionerna till att gälla läkarbesök. Senare uppstod irritation 

och bråk i lägret efter att en av männen hade ägnat sig åt erotiska eskapader. 

Männen rekommenderades av ledningen att inte knyta några känslomässiga 

band innan det var klart att de kunde få stanna i Sverige.52 

Lägrets ledning fick förfrågningar från ungdomar i Ungdomsförbundet 

(SMU) om att få komma i kontakt med de nyanlända flyktingarna. En 

sådan direktkontakt bedömdes dock som olämplig av kommittén som be

stämde att kontakten skulle gå via lägerledningen. Detta kan tolkas som ett 

utslag av en vilja att hålla flyktingarna avskilda från det övriga samhället.53 

Den vanligaste termen när kommittén och föreståndaren omnämner 

personerna som fanns i lägret är "flyktingar", men under de första åren 

omtalas de istället som "främlingar". Att "främling" vid denna tid kan ha 

setts som en synonym till "utlänning" framgår av att uttrycket "främlings-

byrån" användes om Socialstyrelsens särskilda utlänningsbyrå. Ibland före-

50 SMF fik, prot. 24/7 1939 § 9, vol. x. 
51 SMF fik, prot. 7/11 1939 § 7, 26/111940 § 6, 31/8 1945 § 3, vol. 1. 
52 SMF fik, prot. 22/1 1940 §§ 4—5, vol. 1; u d, antagligen 1940 föreståndaren t RL, 
vol. 2. 
53 SMF fik, br. t. pastor Harald Lundgren, 16/12 1941, vol. 2. 
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kommer uttrycket "klientelet", men det misstänker jag var ett allmänt 

språkbruk vid denna tid. Samtidigt skall det också sägas att tonen stundtals 

kunde vara mer familjär när det talas om "pojkar" och "våra pågar".54 Ter

men "judekristen" användes om de judar som hade konverterat till luthera-

nismen.55 Det finns några exempel på att föreståndaren uttryckte sig i rasliga 

termer och då inte bara om judarna. I maj 1941 skriver föreståndaren att 

tyskarnas iver att "dunka sönder hela jordklotet" verkar ligga i rasen. I 

samma andetag drar han paralleller till de egna judiska flyktingarna, som ju 

var från Österrike. "Dessa människor [...] äro begåvade med den nyss påta

lade förstörelselustan och på samma gång av den judiska rasens snålhet och 

försiktighet."56 Åsikterna kan dock mycket väl ha varit den enskilde 

föreståndarens och inte omhuldats av SMF. Inom SIM fanns en viss ambi

valens i "rasfrågan". I årsboken för 1939 kunde man läsa: "Varje folk har 

rättighet att tänka på sitt folks renhet och att skydda sin egen folkstam. [...] 

Men vi mena, att sådan vakthållning skall ske med respekt för andras lika 

värde." Senare var avståndstagandet från den utbredda antisemitismen 

starkare: 

Svensk allmoge känner en utpräglad olust mot allt vad judar heter. Man vill 
juden visst inget ont, och nu tycker man att det är mycket synd om honom. 
Men denna olust mot allt judiskt, som ofta stegras till direkt antipati, är yt
terst allmän. 

Pastorn som skrev dessa rader vittnade om att han när han reste runt i lan

det blev "uppbyggd med historier om judar, som skojat folk i trakten".57 

Besserman har funnit att det inom SIM länge fanns en tydlig antisemitism 

med traditionella stereotyper om judarna, men att en skrift från 1939 tydligt 

tar avstånd från en rad vanliga antisemitiska föreställningar.58 Vid SIM:s 

årsmöte i april 1943 talade domprosten i Göteborg Olle Nystedt under ru

briken "Vi kristna och judeförföljelsen". Talet var en utvidgning av den 

mycket uppmärksammade predikan han höll i direkt anslutning till tyskar-

54 SMF fik, prot. 24/7 1939 § 4, 30/9 1942 § 3, vol. 1; RL t föreståndare Moen, 29/9 
I939> v°l- 2-
55 SMF fik, prot 11/4 1940 § 4, vol 1. 
56 SMF fik, Pettersson t M Qvarnström 4/5 1941 på SMU:s exp, vol. 2. 
57 SIM, Årsbok (1939), s. 8f; SIM, Årsbok (1942), s. 27f. 
58 Besserman (1991), särskilt s. 71. 
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nas deportation av de norska judarna i november 1942. Han var skarpt kri

tisk, bland annat med orden "om vi teg skulle stenarna ropa". Det är värt att 

notera att samme Nystedt åren 1946 till 1961 var ordförande i SIM.59 

Ibland använde sig kommittén av nationalsocialisternas språkbruk. Ex

empelvis förekommer termerna "halvjude", "arier" och "Stor-Tyskland" 

utan citationstecken, medan markeringen av "icke-arier" skiftar.60 Även i 

SIM:s årsbok 1939 talas om "arier" utan citationstecken, vilket 1945 istället 

uttrycks som "s.k. arier". Trots avståndstagandet från förföljelserna och 

antisemitismen använde sålunda de inblandade i stor utsträckning national

socialistemas egen terminologi. Samtidigt skall inskjutas att manliga flyk

tingar använder uttryck som "Nichtarierin" om sina hustrur.61 

Flyktingkommittén och föreståndaren hyste en genuin omtanke om läg

rets invånare och om anhöriga som man försökte hjälpa. Man visade emel

lanåt också stor förståelse för invånarnas utsatta situation och återkom till 

att flera av dem var "svaga i sina nerver". I några fall kom de direkt från 

koncentrationsläger och var i dåligt skick. Föreståndaren ordnade bland 

annat redan hösten 1939 så att en kvinnlig flykting en tid bodde hemma hos 

den tidigare studieledaren i Umeå.62 

Trots att Tostarpslägret under de första åren var avsett för SIM:s kvot 

ställde kommittén sig inte helt avvisande till förfrågningar från enskilda 

hjälpsökande. Det rörde sig dels om enskilda judar i Sverige som utbad sig 

om hjälp för släktingar som fastnat på kontinenten, dels om judar i utlan

det. Att kunskapen om kommittén snabbt spred sig framgår av att två judar 

från London respektive Hamburg redan i juni 1939 bad om hjälp för att 

kunna få in judar i Sverige. De allra flesta förfrågningar avvisades dock av 

kommittén med hänvisning till SIM och någon gång till de mosaiska för

samlingarna.63 

De hjälpsökande återkom ofta och lyckades ibland få fram någon svensk 

referensperson, ofta med anknytning till SMF, som skrev ett rekommenda-

59 Jarlert (1993), s. 23-32, 37-43. 
60 SMF fik, oktober 1939 t. Socialstyrelsen, vol. 2; RL t. komm, 14/7 1940, "Rapport", 
april 1940, vol. 1. 
61 "Arier" flera gånger i SIM, Årsbok (1939); SIM, Årsbok (1945), s. 23; SMF fik, S J, 
enskild flykting, t. SMF 5/2 1941. 
62 SMF fik, prot. 14/9 § 7, 7/11 1939 § 12, föreståndaren Petterson t. RL 8/3 1940, 
prot. 11/4 1940 § 4 (citat), vol. 1. 
63 SMF fik, prot. 1/6 1939 § 9, 7/11 1939 § 27. 
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tionsbrev. I sådana brev tryckte referenspersonen på att flyktingen hade 

erfarenhet av manuella yrken och var beredd till kroppsarbete.64 Det var 

allmänt känt att det var sådana kvalifikationer som efterfrågades i Sverige 

vid den här tiden. Antagligen var det också ett sätt att bemöta den antise

mitiska föreställningen att just judar både avskydde och var olämpliga för 

fysiskt arbete. Ibland bevektes kommittén och kontaktade UD och Social

styrelsen och garanterade det ekonomiska ansvaret för flyktingen.65 I några 

få fall hade kommittén faktiskt framgång och flyktingen i fråga lyckades 

komma till Sverige.66 Socialstyrelsen markerade dock under 1941 att SMF:s 

kommitté som åtnjöt statligt stöd för sina flyktingar inte hade rätt att ut

färda några ekonomiska garantier. Antagligen hade Socialstyrelsens bestäm

melse generell giltighet och blev sålunda ett sätt att skärpa restriktiviteten i 

accepterandet av nya flyktingar. Kommittén tvingades därför att i december 

1941 besluta att den "icke skall åtaga sig det juridiska ansvaret för några 

flyktingars inresa".67 

Själva grundvalen för lägret i Tostarp var att SMF skulle bistå sina tros-

fränder, vilket naturligtvis återspeglas i flyktingkommitténs agerande. När det 

blev aktuellt att ta emot estlandssvenskar var kommittén angelägen att lägret 

skulle stå öppet för någon av de 36 missionsförbundarna. Socialstyrelsen 

ställde sig dock skeptisk och ett sådant urval tycks inte ha skett. Däremot gav 

SMF några pastorer individuella understöd.68 

På samma sätt var själva syftet med SIM:s verksamhet missionen bland 

judar som skulle vinnas för den rätta tron. Att SMF:s kommitté hade en 

högre uppskattning av de konverterade judarna än övriga judar framgår till 

exempel när kommittén sommaren 1939 konstaterade om lägrets invånare 

att: "Några hade dock endast helt flyktigt kommit i kontakt med kristen

domen". Därför önskade kommittén att "de bästa så länge som möjligt 

finge vistas vid lägret så att de kunna bestämma andan". Med de bästa av

sågs de mest övertygade kristna. Några judar kom också att konvertera un-

64 SMF fik, prot. 8/10 1940 § 11, 9/12 1941 § 4, vol. 1; privatperson t. SMF i Malmö 
19/10 1939, vol. 2. 
65 SMF fik, br. t. UD 15/2 1940, vol. 1. 
66 SMF fik, "Rapport", april 1940, prot. 26/111940 § 5, vol. 1. 
67 SMF fik, prot. 9/12 1941 § 5. 
68 SMF fik, t.ex. prot. 5/4 1945 §§ 2, 7. 
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der tiden i lägret vilket alltid uppmärksammades med tillfredsställelse i 

kommitténs protokoll.69 

När kommittén våren 1941 hade vänt sig till Pernow och bett honom ut

verka att föräldrarna till "pojkarna" kunde komma till Sverige hade han 

svarat per telefon till föreståndaren "att han önskade först taga de kristna 

judarna hit och lämna de mosaiska och katolska t.v.". Det är värt att notera 

att katoliker här inte räknades som kristna. För föreståndaren var beskedet 

en besvikelse eftersom därmed flera av de anhöriga till lägrets invånare inte 

skulle komma ifråga.70 

Både SMF och SIM omhuldade uppfattningen att utvägen för judarna 

att komma undan den utsatta situation de haft genom århundraden var att 

övergå till kristendomen. Detta framgår till exempel av att Pernow under 

1939 i SIM talade om "Judefrågan, orsaker och lösningar". En pastor inom 

SMF skulle dessutom vid ett möte för flyktinglägrets sak hålla ett föredrag 

om "judarna" och både SIM och SMF talade i termer av "judefrågan".71 

Under 1943 hölls i kommitténs regi föredraget "Judeproblemet och dess 

lösning" till vilket man tryckte upp en affisch.72 Samtidigt som 

Israelsmissionen var mycket explicit om den förintelse som pågick av ju

darna kunde man se den ökade tillströmningen av mosaiska trosbekännare i 

Wien som en framgång för kristendomen. SIM talade osmakligt nog också i 

årsboken 1943 om "martyrförsamling[en]"; som något som också var något 

positivt.73 Iakttagelserna ligger i linje med Bessermans och Kobliks 

resultat.-74 

Israelsmissionen skrev i sin årsbok för 1939 att "hundratusentals" judar 

hade dött i "s.k. rensningsaktioner". Det som avsågs måste ha varit tyskarnas 

framfart i Polen. Siffrorna är i överkant men uppenbarligen hade SIM lö

pande tillgång till information om utvecklingen. Även SMF:s kommitté var 

tidigt informerad om tyskarnas förföljelser av judarna. I april 1940 skrev 

kommittén att man var bekant med tyska "planer [...] för en större transmi-

69 SMF fik, prot. 4/7 §§ 4-5, 11/12 1939 § 10, 11/4 1940 § 8. 
70 SMF fik, Pettersson t. Palmaer 16/4 1941. 
71 SIM, Årsbok (1939), s. 9; SMF fik, RL t. föreståndaren A. Henriksson, Jönköping 

5/51943, vol. 2. 
72 SMF fik, br. med affisch 15/51943, vol. 2. 
73 SIM, Årsbok (1943), s. 44. 
74 Besserman (1991); Koblik (1987). 
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grering av icke-arier". Det skulle upprättas en '"judestat' i Lublinområdet." 

Det rör sig om den så kallade Nisko-planen, och det är anmärkningsvärt att 

kommittén redan vid denna tidpunkt hade tillgång till denna information. 

Många judar "ville ej bli transporterade dit, då många dö av strapatserna". I 

februari 1941 hade SIM uppgifter om att "nassarna" planerade att deportera 

alla judar över 60 år till "en plats [...] där de utan alltför mycket bråk kunna få 

frysa eller svälta ihjäl".75 Israelsmissionen gav mycket raka besked i sin årsbok, 

till exempel för 1941 där man skrev att "Israel har blivit ett folk [...] i dödens 

skugga". I årsboken 1942 talas om att "[utrotningskriget" ställer 6 miljoner 

judar "inför en snar och fullständig undergång". Samtidigt försökte organisa

tionen ingjuta visst hopp om att judarna som folk ändå skulle överleva.76 

Koblik, som undersökt SIM:s hantering av den direktinformation man hade 

tillgång till om Förintelsens framskridande, menar att varken SIM, statskyrkan 

med ärkebiskopen i spetsen eller svenska regeringen hade något intresse av att 

föra ut denna information till bredare kretsar. SIM ville fortsätta den hjälp

verksamhet man bedrev i Berlin, Rumänien och med ett judiskt barnhem i 

Polen. Regeringen bedömde det som att informationen kunde misshaga tys

karna och sätta Sveriges intressen på spel. Kyrkan var följsam mot regeringens 

linje. I motsats till Koblik hävdar Anders Jarlert på goda grunder att ärke

biskopen Erling Eidem och övriga biskopar från och med senhösten 1942 med 

deportationen av de norska judarna aktivt tog avstånd från judeförföljelsen 

och vädjade om allmänhetens hjälpinsatser.77 

Återkommande blev talet om disciplin i lägret. Föreståndaren Simon 

Pettersson tycks ha haft vissa svårigheter och i januari 1940 - efter att kritik 

framkommit mot hans ledning — skrev kommitténs sekreterare att "Man 

måste naturligtvis visa dem kärlek och vänlighet, men det är med dem som 

med barnen, de behöva en fast och orubblig hand över sig". Problemen 

fortsatte, bland annat i skogen, och man fick vissa "intermezzon".78 

Vid lägrets start bestämdes att föreståndaren skulle föra ett register över 

flyktingarna. I oktober 1939 uttryckte generaldirektören för Socialstyrelsen 

75 SIM, Årsbok (1939), s. 6; SMF fik, "Rapport", april 1940, vol. 1; föreståndare 
Pettersson t. RL 19/2 1941, vol. 2. 
76 SIM, Årsbok (1941), s. 6; SIM, Årsbok (1942), s. 7, 26. 
77 Koblik (1987); Jarlert (1993), särskilt s. 15-22. 
78 SMF fik, RL t. Pettersson 30/1 1940 (citat), prot. 11/4 1940 § 3, vol. 1; RL t 
Pettersson 5/12 1940, vol. 2. 
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önskemål om att föreståndaren skulle anteckna sin "uppfattning om flyk

tingarnas anlag för olika arbetsuppgifter samt något om deras karaktär".79 

Ibland skrev föreståndaren också omdömen om de judiska flyktingarna. Om 

några noteras till exempel omdömen som "klent begåvad" och "fordrar 

ständig tillsyn". En man betecknades som "en ännu inte uppmärksammad 

konstnär" och "[ojmöjlig för denna jorden". Andra beskrevs i positiva ter

mer, till exempel som "lägrets allra villigaste arbetare". Ibland upplyser 

omdömena om varför personerna var så nedbrutna: "Förstörd i Kdäger". 

Den flykting som omnämns som "säkert den lataste", kom något senare att 

anställas som arbetsledare för verkstaden.80 

I kommitténs ögon fanns en tydlig hierarki mellan olika flyktinggrupper. 

Det framgår bland annat av att omdömena om estlandssvenskarna inte är 

lika värderande. Trots sitt estniska medborgarskap behandlades estlands

svenskarna som "hemvändande" svenskar när de kom till Sverige. Dessa 

utlåtanden tycks ha utbytts mellan kommittéerna och Socialstyrelsen re

spektive Nämnden för statens flyktinghjälp. Dessa aktörer menade sig up

penbarligen behöva dem för att placera ut personerna i arbete. Det hände 

att kommittén vände sig till Nämnden och begärde att flyktingar skulle 

omplaceras, vilket också verkar ha skett.81 I ett fall försökte kommittén få 

arbetsförmedlaren att överta uppgiften att placera flyktingen på annan ort, 

"[i] annat fall får vi väl sända honom till Statens läger uppe i Dalarna, då vi 

äro ängsliga för, att han kan förstöra det goda förhållandet vid vårt läger". 

Från januari 1943 fick föreståndaren rätt att avvisa flyktingar som inte skötte 

sig. Föreståndaren meddelade Socialstyrelsen att man inte kunde ta emot 

den typ av flyktingar som de "danska flyktingarna" under 1943 utgjorde och 

han talade om ett "särskilt besvärligt klientel".82 

79 Registret har inte återfunnits. SMF fik, prot. 9/5 1939, § 18, vol. 1, också i RL t. 
Moen 2/10 1939, vol. 2. 
80 SMF fik, "Förteckning över flyktingarna vid Tostarp den 1 nov. 1940", prot. 24/4 
1946 § 1, vol. 1. 
81 SMF fik, prot. 22/111940 §§ 6-7, 10/2 § 3,10/51941 § 2, br. t. arbetsförmedlaren 4/10 
1940. 
82 SMF, flk 4/11940, vol. 2; prot. 21/11943 § 4,14/11944 § 3, vol. 1. 
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Myndighetskontakter 

Kommittén skulle månadsvis inkomma med en blankett till Nämnden för 

statens flyktingshjälp med information om nationalitet, åldersgrupp, rese

bidrag, bidrag till livsuppehälle, understöd för läkarvård och tilläggsunder

stöd. Åldersgrupperingen i tre kategorier - upp t o m 15 år, 16-50 år och 

över 50 år - låg till grund för bedömningen av arbetsförmågan. I november 

1940 ingav föreståndaren till Missionsstyrelsen en gruppering av de judiska 

flyktingarna i sex grupper utifrån arbetsförmåga.83 

Löpande kontakt hölls med Socialstyrelsen, Nämnden för statens flyk

tingshjälp och dess efterföljare från oktober 1941 Statens flyktingsnämnd. 

Kommittén uppvaktade vid några tillfällen direkt Socialstyrelsens general

direktör eller lägre chefer.84 Inspektioner av lägret genomfördes av Social

styrelsens handläggare.85 I december 1939 och våren 1940 fick lägret i 

Tostarp besök av fjärdingsman och landsfiskalen. De var intresserade av 

flyktingarnas arbetstillstånd. Kommitténs sekreterare skrev därefter till 

föreståndaren: 

Vi måste nu vara ytterst noga, så att myndigheterna icke får något att anmärka 
mot vårt läger. Vi måste begripa, att utlänningskontrollen under nuvarande 
förhållanden måste vara ytterst sträng [...] Brister det ifråga om disciplinen vid 
vårt läger, komma de att flyttas över till statens läger för utlänningar.86 

Kommittén var genomgående angelägen att sköta lägret korrekt - pappren 

skulle vara i ordning, man skulle vara till lags. 

Slutord 

Den flyktingkommitté som Svenska Missionsförbundet bildade för att driva 

flyktinglägret i Tostarp i norra Skåne hade i stor utsträckning att agera inom 

ramar som sattes av andra aktörer och krafter. Anledningen till lägrets in

rättande var att de unga "judekristna" från Wien som Svenska Israelsmissio

nen lyckades få ut skulle få en fristad i väntan på ett arbete. Israelsmissio-

83 SMF fik, br. fr. NSF 25/10 1940, vol. 1. 
84 SMF fik, prot. 10/2 1941 § 3, 29/8 § 9, 9/121941 § 4, "Rapport", april 1940, vol. 1. 
85 SMF fik, t.ex. prot. 31/8 1945 § 3; prot. 5/3 1946 § 5. 
86 SMF fik, RL t. Pettersson 15/12 1939, 22/4 1940, vol. 2. 
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nen, som arbetade i nära samarbete med den svenska statskyrkan, hade som 

grundläggande mål att omvända mosaiska trosbekännare till protestantis

men, men i skuggan av Nazi-Tysklands förföljelse av judarna kom flykthjälp 

och humanitärt arbete att också bli viktiga mål. Missionsförbundet, som 

åtog sig att härbärgera de "judekristna" flyktingarna, hade i grund och bot

ten samma värderingar som SIM - hjälp till de sina, de till kristendomen 

konverterade judarna, eftersom målet var att vinna nya själar bland judarna 

- och samtidigt humanitär hjälpverksamhet. 

I stor utsträckning låg, som Koblik understrukit, SIM:s hållning i rela

tion till "judefrågan" i linje med den svenska statskyrkans. Kyrkan, och i än 

högre grad frikyrkorna, hade sedan 1930-talet fördömt nazisternas förföljelse 

av oliktänkande och av judar. Samtidigt ville SMF och SIM inte uppträda 

som en politisk aktör, eller stöta sig med regeringens politik, utan tvärtom 

sluta upp bakom en nationell enighet. SMF:s, och SIM:s, ramar var också 

bestämda av att de bedömde den allmänna opinionen som både allmänt 

flyktingfientlig och antisemitisk. Detta gjorde att de valde att agera försikti

gare. 

Missionsförbundet betraktade de anförtrodda flyktingarna som barn, 

eller skyddslingar, som skulle tas om hand. Detta krävde både "en sträng 

hand" och kärlek. Man skall också ha i minnet att flertalet av lägrets invå

nare, i synnerhet i verksamhetens inledningsskede, var mycket unga. Be

skyddet märks i att ledningen försökte avgränsa flyktingarna från det 

omkringliggande svenska samhället. Flyktingarna sågs också som ett klien

tel, eller som patienter, som skulle beredas hjälp. Detta krävde en registre

ring och bedömning av individerna, framför allt av deras arbetsförmåga. 

Flyktingarnas arbete inom gården och utplaceringen till jordbruksarbete 

eller annat reguljärt lönearbete var ett centralt element i verksamheten och 

i flyktingarnas liv. Med arbetet och dagsschemat skapades ordning i var

dagen i lägret. Som skyddslingar i Missionsförbundets hägn fick flykting

arna ta del av kristna normer som var förhärskande inom den här delen av 

frikyrkorna och statskyrkan. I arbetet och ordningen finns också ett sköt-

samhetsideal. 

Den kristna grunden för verksamheten avspeglas mycket tydligt i finan

sieringen. Särskilt under åren fram till 1943 bekostade SMF på egen hand 

huvuddelen av verksamheten, medan statens bidrag var blygsamma. Med 

helt nya flyktinggrupper som direkt hade stöd av staten försköts finansie-
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ringen. SMF var hänvisad till filantropins klassiska inkomstkällor: insam

lingar via upprop i press och i samband med föredrag, gåvor från enskilda 

mer välsituerade medlemmar i SMF, andra föreningar, kollekter från de 

egna missionskyrkorna. 

Estlandssvenskar, särskilt de som hade varit med i det estniska Missions

förbundet, stod överst i den etniska hierarki som SMF laborerade med. Bilden 

av danskarna är sammansatt av motstridiga delar; dels förefaller det ha varit så 

att danskarna i allmänhet mycket snabbt fick arbeten och försvann från lägret, 

dels luftade SMF i efterhand kritik mot "särskilt besvärliga" danskar. Bland 

"judarna", med nazisternas definition, stod otvetydigt de egna "judekristna" 

högst, medan övriga grupper av judar hade en underordnad position. Bakom 

denna etniska hierarki fanns ett rastänkande. Intrycken från den eskalerande 

rasförföljelsen i Tyskland gjorde dock att den egna rasismen delvis ifrågasattes 

efterhand. 

Ett viktigt resultat av undersökningen är att SMF ställde sig kritisk till 

regeringens flyktingpolitik och den handläggningspraxis som framför allt 

Socialstyrelsen, men även UD, utformade. Kommittén gjorde uppvakt

ningar, försökte samarbeta med andra organisationer och yttrade sig ofta 

internt kritiskt mot regeringens och förvaltningens politik och praxis. SMF 

hade, om möjligheterna hade funnits, velat anvisa flyktingarna vilka jobb 

som helst och förbundet hade säkerligen tagit in fler asylsökande flyktingar 

till en fristad i Sverige. Det missionerande draget finns hela tiden kvar under 

lägrets existens, men det är det humanitära barmhärtighetsarbetet som ef

terhand blir allt viktigare. 
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Del IV Lagstiftningen, räddaren och flyktingen 





"Det var svåra år att vara både kvinna 
och judinna" 

En intersektionell analys av de anti-judiska lagarna i 
Ungern 1920-1941 

Laura Palosuo 

Inledning 

I was eleven when I was admitted in 1938, and I graduated in '42-43 from the 
Music Academy. Then I couldVe gone on to Artist School, or Teacher Train-
ing School, but Jews weren't allowed there, since it qualified as university. In 
the Music Academy the last two years qualified as university education, and 
there they didn't admit Jews. [...] I didn't receive a higher degree, then I 
played in various Jewish bands, one of them was the Hungarian Israelite youth 
band.1 

Så här berättar Edit E., överlevande från Ungern, om sina möjligheter till 

utbildning i början av 1940-talet. Som ung judinna var hennes utsikter 

tämligen snäva. Ungern var det första landet i Europa som i lag inskränkte 

judarnas rättigheter efter 1800-talets emancipationsvåg. Numerus Clausus 

infördes år 1920, som uttryck för ökad antisemitism efter förlusterna i första 

världskriget. Denna lag reglerade andelen antagna studenter med judiskt 

ursprung till universitet och högre utbildning till 5 %. Arton år senare, år 

1938, kom den så kallade första anti-judiska lagen, och därefter den andra 

samt den tredje anti-judiska lagen år 1939 respektive 1941. Dessutom inför

des en rad andra anti-judiska förordningar mellan åren 1938 och 1942, med 

syftet att inskränka judarnas ekonomiska, sociala samt religiösa liv. Dessa 

lagar kom att bilda upptakten till Förintelsen i Ungern, precis som 

1 Raoul Wallenberg-arkivet, F2C:I, akt 004, s. 2. 
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Niirnberg-lagarna banade väg för folkmord i Tyskland och i de tyskockupe-

rade länderna runtom i Europa. Edit E. och hennes familj överlevde med 

hjälp av den svenska legationen i Budapest, men både hennes syster, far, 

mor och fästman berördes på olika sätt av de anti-judiska lagarna som in

troducerades av den ungerska staten. 

Syftet med denna artikel är att undersöka hur de ungerska judarna på

verkades av den anti-judiska lagstiftningen. Jag analyserar lagarna ur ett 

intersektionellt perspektiv med fokus på huvudsakligen tre kategorier: social 

status, genus samt ålder. Intersektionalism syftar, enligt Nina Lykke, på "en 

analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier 

baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, profession, 

ålder, nationalitet etc."2 Jag kommer således att belysa hur kvinnliga och 

manliga judar i olika åldrar och i olika social- och yrkesgrupper påverkades 

av förordningarna. Tyngdpunkten ligger på grund av källäget på judarna i 

Budapest, men några jämförelser med landsbygdens judar kommer också att 

göras. 

Den tidigare forskningen har i huvudsak koncentrerat sig på de politiska 

och ekonomiska konsekvenserna av de anti-judiska lagarna samt på reaktio

nerna på dessa på makronivå.3 Frågor kring genus och ålder har ej berörts 

tidigare, varför det är högst relevant att föra in dessa kategorier i analysen. 

En intersektionell analys kan ge oss en bild av hur komplex situationen var, 

att det inte enbart handlade om man var jude eller inte. Materialet som 

kommer att användas är både av sekundärt slag i form av litteratur och 

primärkällor såsom lagtext samt personliga vittnesmål i form av intervjuer, 

memoarer och ögonvittnesrapporter.4 

2 Nina Lykke, "Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen", i 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift (2003:1), s. 48. Se även Kimberlé Williams Crenshaw, 
"Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against 
Women of Color", i Martha Albertson Fineman & Rixanne Mykitiuk (red.), The 
Public Nature of Private Violence (New York 1994). 
3 Yehuda Don, "The Economic Effect of Antisemitic Discrimination: Hungarian 
Anti-Jewish Legislation, 1938-1944", i Michael R. Marrus (ed.), The "Final Solution" 
Outside Germany, vol. 2, (London 1989); Maria M. Kovåcs, Liberal professions and 
illiberal politics: Hungary from the Habsburgs to the Holocaust (Washington D.C. 

1994)-
4 Intervjuerna är gjorda 1989—1990 och finns i Raoul Wallenberg-arkivet (RWA) vid 
Uppsala universitets arkiv. Annat material från överlevande finns i Magyar Zsidö 
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De anti-judiska lagarna 1920-1942 

Första världskriget kom att spela en viktig roll i de ungerska judarnas historia. 

"De gyllene åren" (1867-1914), då judarna erhållit medborgerliga, ekonomiska 

och religiösa rättigheter samt deltagit i landets nationella och ekonomiska 

uppbyggnad, fick ett abrupt slut i och med kriget. Österrike-Ungern hade 

fram till första världskriget varit ett geografiskt stort rike, med en mängd olika 

minoriteter. Kejsardömet upplöstes dock i och med kriget och Ungern förlo

rade ca 70 procent av sitt territorium samt 60 procent av sin totala befolkning 

i Trianon-freden 1920. De cirka 13 miljoner invånare som blev kvar utanför de 

nya gränserna inkluderade praktiskt taget alla landets minoriteter. Från att ha 

varit ett kulturellt och etniskt heterogent land blev Ungern nu mer homogent, 

med enbart två större minoriteter — svaberna (tysk-ättlingar) samt judarna.5 I 

och med denna förändring från ett imperium till en nationalstat blev judarna 

en mer markerad grupp än vad de tidigare varit. 

Trianon-freden och förlusterna blev märkbara för landets judar även på 

andra sätt. Endast något mer än hälften av den totala judiska befolkningen 

kom att befinna sig innanför de nya gränserna, det vill säga cirka 473 000.6 

Många av de judar som kom att hamna utanför det ungerska territoriet var 

ortodoxa och således förändrades relationen mellan ortodoxa och "neologa" 

(anhängare av en liberal reformrörelse) judar radikalt. De mer assimilerade 

och sekulariserade judarna kom nu att dominera markant. Ungefär 45 pro

cent av landets judar kom att bo i Budapest, där största delen av judarna var 

sekulariserade och identifierade sig själva som "magyarer" (ungrare).7 

I mars 1919 tog det kommunistiska partiet under Béla Kun makten och 

införde en socialistisk folkrepublik. Den radikala kollektiviseringsprocess som 

Levéltar (MZsL) [Ungerska Judiska Arkivet] samt i Archive of Wiener Library (AWL) 
hos Open Society Archive i Budapest. 
5 Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europé Betiveen the World Wars 
(Bloomington 1987), s. 85; Tibor Hajdu & Zsuzsa L. Nagy, "Revolution, Counter-
revolution, Consolidation", i Peter Sugar, Peter Hanåk & Tibor Frank (eds.), A History of 
Hungary (Bloomington & Indianapolis 1994), s. 314. 
6 Antalet var definierat efter religionstillhörighet. År 1941 beräknades antalet judar till 
ca 825 000 (definierat både efter religion och "ras"), inklusive de annekterade områ
dena. Se Mendelsohn (1987), s. 99 samt Randolph L. Braham, The Politics of Genocide 
- The Holocaust in Hungary, Vol. I (New York 1994), s. 78. 
7 Nathaniel Katzburg, Hungary and the Jews. Policy and Legislation 1920—1945 (Jeru
salem 1981), s. 27; Mendelsohn (1987), s. 94-95. 
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nu inleddes misslyckades dock och i augusti samma år slog anti-kommu-

nisterna till. Med amiral Miklos Horthy i spetsen genomfördes motrevolutio-

nen och under "den vita terrorn" avrättades cirka 5 000 kommunister, social

demokrater och kollaboratörer. Horthy utnämndes till statschef i mars 1920.8 

I det här skedet blev antisemitismen synlig såväl i det ungerska samhället 

som i den ungerska politiken. Béla Kun var av judisk börd, liksom flertalet i 

hans regering, vilket också bidrog till att det kommunistiska misslyckandet 

förknippades med den judiska minoriteten. De antisemitiska attityderna 

kom till uttryck i anti-kommunistisk propaganda samt i det faktum att 

judarna beskylldes för förlusterna i kriget. Dessa attityder manifesterades i 

trakasserier mot judar. Cirka 3 000 av de 5 000 avrättade under den vita 

terrorn var judar.9 

Allt detta bidrog till införandet av den ovannämnda Numerus Clausus i 

september 1920. Lagen begränsade antalet judiska studenter och anställda 

vid universiteten samt andra högre lärosäten till 5 procent, vilket samman

föll med andelen judar i Ungern. År 1914 var runt 30 procent av landets 

studenter judar, alltså skulle restriktionerna komma att bli märkbara.10 

Antisemitism blev därmed konstitutionell för första gången i modern un

gersk historia och landet var på så sätt först i Europa att lagstiftningsvägen 

begränsa judarnas möjligheter i samhället.11 

Den högerextrema rörelsen växte påtagligt under sent 1920-tal och på 

1930-talet. Ungerns utrikes- och ekonomiska politik närmade sig Tyskland 

under den högerextreme premiärministern Gyula Gömbös (1933-36). Den så 

kallade första anti-judiska lagen infördes i maj 1938, endast ett par månader 

efter Österrikes Anschluss till Tyskland. Lagen syftade till att "skapa balans" i 

Ungerns sociala och ekonomiska liv och reducerade andelen judar i statliga 

8 Katzburg (1980), s. 38; Hajdu & Nagy (1994), s. 304-313; Vera Ranki, The Politics 
of Inclusion and Exclusion. Jews and Nationalism in Hungary (New York & London 

1999), s. 87. 
9 Mendelsohn (1987), s. 95; Ranki (1999), s. 89—90; Raphael Patai, The Jews of 
Hungary. History, Culture, Psychology (Detroit 1996), s. 468-469. Se Patai för exem
pel på antisemitism under den här perioden. Se även Attila Pök, "Scapegoats in Post-
World War One Hungarian Political Thought", i Olli Yehviläinen & Attila Pök 
(eds.), Hungary and Finland in the 20th Century (Helsinki 2002) för en analys av 
"syndabocksteorin". 
10 Kovåcs (1994), s. 62. 
11 Katzburg (1981), s. 60-79; Hajdu & Nagy (1994), s. 317. 
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och fria yrken till 20 procent.12 Arkitekterna bakom lagen, premiärminister 

Kålmån Darånyi samt Béla Imrédy13, menade att införandet av lagen var 

välmotiverat och acceptabelt eftersom judarna utgjorde endast 5 procent av 

befolkningen, i relation till att exempelvis 49,2 procent av landets jurister var 

judar. De yrkesgrupper som påverkades var framförallt statsanställda tjänste

män, läkare, jurister och civilingenjörer. Även inom pressen, förlagsbranschen, 

teater och film blev förändringarna påtagliga.14 

Den andra anti-judiska lagens införande hade något annorlunda, mer 

"pragmatiska" incitament. Röster i den politiska debatten betonade att den 

ungerska anti-judiska politiken borde regleras så att den mer liknade de 

tyska Niirnberg-lagarna. Ett annat argument var att kunna reglera ström

men av judiska flyktingar från grannländerna. Efter att Tyskland annekterat 

både Österrike och Sudetenland, blev Ungern en naturlig tillflyktsort för 

judar från dessa områden. I samband med Anschluss hade Ungern också fått 

tillbaka ett landområde i norr, vilket redan ökat antalet judar i landet med 

78 000. Dessutom hade Italien, Tjeckoslovakien och Rumänien vid denna 

tid antagit en rad anti-judiska lagar, vilket skulle kunna locka judar från 

dessa länder till att fly till det trots allt något mindre antisemitiska grann

landet Ungern.15 

Den andra anti-judiska lagen infördes således i maj 1939 och den kom 

ytterligare att reglera judarnas ekonomiska och kulturella liv. Många av de 

yrken där judarnas andel begränsats till 20 procent i den föregående lagen 

stängdes helt och hållet för judar och samtliga statsanställda judar avskeda-

12 Maria Ormos, "The Early Interwar Years, 1921-1938", i Peter F. Sugar, Péter 
Hanåk & Tibor Frank (eds.), A History of Hungary (Bloomington & Indianapolis 
1994), s. 338. Se Robert Vértes (ed.), Magyarorszdgi zsidötörvények és rendeletek 
[Antijudiska lagar och förordningar i Ungern] (Budapest 2002), s. 19-32 för samtliga 
artiklar. 
13 Imrédy ersatte Darånyi som premiärminister år 1938, då Darånyi ansågs för 
högervänlig i sin politik. Imrédy övergav dock sin post redan år 1939 då rykten om 
att han hade judiskt ursprung började cirkulera i Budapest. Detta visar komplexite
ten i den ungerska antisemitismen; det var inte godtagbart att vara för högerextrem, 
men inte heller var det acceptabelt med närvaron av "eventuella judar" på högre 
poster. 
14 Don (1989), s. 507; Ormos (1994), s. 338. Se även den ursprungliga lagtexten i 
Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 19-32. 
15 Jenö Lévai, Black Book on the Martyrdom of Hungarian Jewry (Ziirich 1948), s. 13— 
17-
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des.16 Enligt den judiska församlingens egna beräkningar skulle cirka 40 000 

judar förlora sina arbeten före år 1940 och sammanlagt skulle cirka 250 000 

personer påverkas av lagen.17 

Till skillnad från den första lagen, som utgått från religionstillhörighet, 

formulerades den andra lagen på rasmässiga grunder, bland annat genom att 

ge en detaljerad definition av "juden". Den judiska minoriteten stigmatise-

rades som ett hot mot den nationella ekonomin och kulturen, och den 

ansågs vara en främmande, destruktiv del av det ungerska samhället. Lagen 

uppmuntrade till judisk emigration, samtidigt som det påtalades att detta 

var ett internationellt "problem" som så småningom skulle komma att kräva 

sin lösning.18 

Enligt definitionen i artikel 1 räknades varje person som var medlem i en 

judisk församling, eller hade åtminstone en judisk förälder eller två judiska 

far- eller morföräldrar, som jude. Eftersom "judiskhet" definierades rasmäs

sigt erbjöd utträde ur församling inte någon räddning. Om personen dock 

blivit döpt vid födseln eller före sjuårsåldern, eller konverterat före år 1919 

och kunde bevisa ungerskt påbrå så långt tillbaka som till år 1849, räknades 

denne som kristen. Andra personer som var undantagna enligt lagen var 

bland annat krigsveteraner och krigshjältar, familjer till stupade, olympiska 

mästare samt universitetsprofessorer.19 

Efter att Ungern gått med i kriget på axelmakternas sida, blev trycket på 

att "lösa judefrågan" hårdare från tyskt håll. Den så kallade tredje anti-judiska 

lagen introducerades i augusti 1941 och i likhet med Niirnberg-lagarna vittnar 

den om total acceptans av rasbiologiska idéer. Blandäktenskap och sexuella 

relationer mellan judar och icke-judar förbjöds. Likaså skärptes definitionen 

av "juden"; personer med tre eller fyra judiska mor- eller farföräldrar ansågs 

automatiskt "judiska", även om personen själv och dennes föräldrar var 

"kristna".20 

16 Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 44-66. 
17 Don (1989), s. 509. Se även Lévai (1948), s. 36. Enligt Lévai hade 50 772 judar 
förlorat sina arbeten fram till slutet av 1941, vilket innebar att 133 641 personer direkt 
påverkades av lagen. Ett år senare hade 221 896 (ca 40 %) personer förlorat sin 
försörjning. 
18 Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 44-66. Se även Braham (1996), s. 151-159. 
19 Se artiklarna 1 och 2 i Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 44-46. 
20 Braham (1994), s. 200f. 
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Förutom dessa ovan beskrivna lagar, infördes en rad andra anti-judiska 

regleringar under denna period och framförallt efter tyskarnas ockupation av 

Ungern den 19 mars 1944. En viktig omfattande reglering som påverkade de 

ungerska judarnas liv var introducerandet av det så kallade "arbetstjänst-

systemet" (munkaszolgdlat) den 1 juli 1939. Detta system byggde på en orga

nisation som liknade armén; unga judiska män i vapenför ålder kallades in 

och organiserades i bataljoner, men vid sidan av (och från och med 1941 i 

stället för) reguljär militärtjänst tvingades männen till arbete.21 Efter tyskar

nas intåg infördes bland annat tvånget att bära den gula stjärnan och judisk 

egendom konfiskerades. Ghettoiseringen startade i april 1944 och deporta

tionen i mitten av maj samma år. På knappt två månader blev mer än 

435 000 ungerska judar deporterade, främst till förintelselägret Auschwitz-

Birkenau.22 

Intersektionell analys av de anti-judiska lagarna 

N u m e r u s  C l a u s u s  

Hur påverkades personer i olika samhällsgrupper, av olika kön och i olika 

åldrar av de anti-judiska lagarna? Jag börjar med att titta närmare på Numerus 

Clausus, förordningen som reglerade antagningarna till universitet efter mino

ritetens andel av befolkningen. Före första världskriget var andelen studenter 

med judiskt ursprung cirka 30 procent i hela landet, men nu begränsades alltså 

antagningen till 5 procent. Vilka hade då möjlighet att få universitetsutbild

ning under dessa förhållanden? Och hur såg de faktiska förhållandena ut 

under mellankrigsperioden? 

Naturligtvis spelade begåvning och goda studieresultat in då antagningen 

skedde framförallt efter betyg. Men hade man kontakter kunde man också 

få tillträde till universitetet. Två ungerska överlevande, György F. och Sara 

G. kom båda från övre medelklass. Györgys far var läkare och Saras far 

bankdirektör. Ingen av dem hade tillräckligt höga betyg för att komma in på 

21 Braham (1996), kapitel 10. Se även Randolph L. Braham (ed.), The Wartime 
System ofLabour Service in Hungary. Varieties of Experiences (New York 1995). 
22 Se Götz Aly & Christian Gerlach, Das Letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der 
Mord an den ungarischen Juden (Stuttgart & Miinchen 2002) för en noggrann ge
nomgång och analys av Förintelsen i Ungern 1944-45. 
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universitetet genom kvoten, men lyckades ändå få en studieplats genom 

kontakter.23 Det är dock svårt att visa hur vanligt det var att personer 

utnyttjade sina kontakter och vilka som hade kontakter, men detta slags 

nätverk torde vara vanligare i de högre samhällsgrupperna än i de lägre. Edit 

E., som jag citerade i inledningen, kom också från övre medelklass (hennes 

far var vd på en känd radiofabrik) men hon kunde ändå inte slutföra sina 

studier. Hennes syster, som var några år äldre, ville läsa medicin men kom 

inte in. Det intressanta är dock att hon kom in på ekonomi i stället, men 

hur hon fick sin studieplats där förtäljer inte historien.24 

Kvinnornas situation är intressant. Ungerska kvinnor fick tillträde till uni

versitet år 1895 och redan vid sekelskiftet var närmare hälften av alla studenter 

vid Budapests universitet kvinnor. Enligt historikern Viktor Karady blev kvin

nor med judiskt ursprung snart överrepresenterade och vid första världskrigets 

utbrott utgjorde de 42 procent av de kvinnliga studenterna vid Budapests 

universitet. Andelen män med judiskt ursprung var också hög, 35 procent av 

det totala antalet manliga studenter under läsåret 1914-15.25 Således kan vi 

också dra slutsatsen att vid universitetet i Budapest kom förändringen att bli 

påtaglig, då den sammanlagda andelen judar skulle begränsas till 5 procent. 

Men hur såg det ut i verkligheten? De siffror Karady redovisar antyder att 

cirka 10 procent av studenterna hade judiskt ursprung; 13,3 procent av det 

totala antalet kvinnliga studenter samt 8,0 procent av de manliga studenterna 

läsåret 1924-25. Man kan således räkna ut att de judiska kvinnornas andel 

minskade med cirka 29 procentenheter medan de judiska männens andel 

minskade med 27 procentenheter.26 Maria Kovåcs drar liknande slutsatser; 

andelen judiska studenter höll sig tämligen stadigt runt 10 procent i stället för 

5 procent under hela mellankrigstiden.27 En förklaring till att andelen 

överskred 5 procent kan vara att de judiska studenterna i högre grad slutförde 

sina studier. Alltså även om intagningen begränsades till 5 procent, blev ande

len judiska studenter relativt sett högre, om antalet icke-judiska studenter som 

23 RWA, F2Q9, akt 314, s. 8; F2C:II, akt 320, s. 13. 
24 RWA, F2C:i, akt 004, s. 3. 
25 Viktor Karady, "A nök felsöbb iskolåzasånak kérdései" i Zsuzsanna Toronyi (red.), 
A zsidö nö (Budapest 2002), s. 35. 
26 Se tabell 3 i Karady (2002), s. 36. 
27 Kovåcs (1994), s. 64. 
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avbröt sina studier var större än antalet judiska studenter som hoppade av.28 

På 1930-talet blev dock antisemitismen så pass stark vid universiteten att fler 

studenter med judiskt ursprung valde att avbryta sina studier.29 

De som varken hade tillräckligt goda studieresultat eller kontakter för att 

komma in på universitet hade trots Numerus Clausus en möjlighet att skaffa 

sig en utbildning utomlands. Det blev vanligt att skicka sina barn till bland 

annat Prag, Wien, Berlin eller Sorbonne för att studera.30 Yehuda Don skriver 

att år 1926 fanns det 1 571 ungerska judiska studenter vid utländska universitet 

runtomkring i Europa.31 Möjligheterna till utlandsstudier berodde naturligtvis 

mycket på familjens ekonomiska förutsättningar. Redan innan Numerus 

Clausus hade de övre samhällsklasserna haft bättre möjligheter att utbilda sig, 

men nu blev skillnaderna ännu tydligare. De bemedlade hade råd att bekosta 

sina barns utlandsstudier, medan familjer med mindre inkomst fick nöja sig 

med en annan slags utbildning eller ingen utbildning alls för sina barn. Hant

verksyrken blev vanligare; många kvinnor valde exempelvis att utbilda sig till 

sömmerska eller modist medan männen kunde välja yrken som skräddare eller 

låssmed.32 

Det fanns också en tendens att en del familjer prioriterade sina söner 

framför sina döttrar då det blev tal om att skicka dem till utländska univer

sitet.33 Detta tror jag beror på de rådande strukturerna och genusordningen; 

det var naturligt att manliga familjemedlemmar fick studera utomlands om 

28 Se Valdemar Langlet, Verk och dagar i Budapest (Stockholm 1946), s. zo. Langlet 
arbetade som universitetsprofessor i Budapest under 1930-talet och blev under kriget 
chefsdelegat för Svenska Röda Korset i Budapest. 
29 Se Elaine Kalman Näves, Journey to Vaja. Reconstructing the World of a Jewish-
Hungarian Family (London & Buffalo 1996) samt RWA, F2C16, akt 342, s. 3. Se också 
AWL, Series II: The Wiener Library Thematic Press Cuttings 1933-1945, Section II: 
Countries outside Germany: Reel 23 & 24 för ett stort antal tidningsartiklar där man 
skriver om antisemitiska aktioner mot universitetsstudenter. 
30 Se exempelvis RWA, F2C:I, akt 001, s. 1; akt 004, s. 25; F2C:I7, akt 345, s. 22; 
F2C:2i, akt 539, s. 5. En av dessa personer var Edit E:s fästman. Han läste medicin vid 
Sorbonne, men fick ändå inte arbeta som läkare i Ungern (se akt 004). 
31 Yehuda Don, "The Numerus Clausus and Human Capital Development in Hun-
gary", i CEUHistory Department Yearbook 1997-98 (Budapest 1998), s. 173. 
32 Se RWA, F2Q6, akt 305, s. 1; F2G9, akt 314, s. 7; F2C:2i, akt 531, s. 3; AWL: P.III.i: 
Reel 62, akt 94, s. 1 samt MZsL: DEGOB. 
33 Se exempelvis RWA, F2C:i4, akt 333, s. 9; F2C:2i, akt 536, s. 10; F2Q22, akt 547, s. 
2. 
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det blev en fråga om att välja. Det var helt enkelt inte lika vanligt att dött

rarna "släpptes iväg". Marianne C. berättar i en intervju: 

My mother was a [...] leader in a feminist movement for many many years. 
Somebody who was, at her days, not only a graduate, a high school gradu-
ate, but somebody who had intentions of going to college and was admitted 
in Vienna at the university. But her father, who was also an attorney, didn't 
let her go, because of her being a woman and being a Jew. That means two 
strikes against her. We are talking about [...] 1920. It was difficult years for 
being both a woman and a Jew.34 

Mariannes mor var alltså en stark individ men ändå bestämde hennes far att 

Marianne inte kunde åka till Wien för att studera. Att det var svårt att vara 

både kvinna och jude antyder att antisemitismen var den andra bidragande 

orsaken till att inte släppa iväg döttrarna utomlands. Kanske hade man en 

föreställning om att kvinnor inte i lika hög grad kunde försvara sig, framför

allt om de befann sig utomlands, långt ifrån familj och vänner? Analyserar 

man detta i intersektionella termer så var, åtminstone enligt Marianne C., 

både genus och religion avgörande för att hennes mor inte fick chansen att 

studera. Det fanns pengar till att bekosta hennes utlandsstudier, men fadern 

kunde ändå inte tänka sig att släppa iväg sin dotter. 

Det intressanta här är komplexiteten då fler faktorer vävs in i varandra. 

Klara Weiss, som var uppvuxen i en övre medelklassfamilj, skriver i sina me

moarer att hennes pappa aldrig någonsin skulle ha släppt henne utomlands, 

även om det funnits ekonomiska möjligheter till detta. Familjen blev ruinerad 

under 1940-talet just på grund av de anti-judiska lagarna, men eftersom Klara 

var en flicka från en "fin familj", hade hon ändå aldrig släppts iväg på egen 

hand. Det är tydligt att genus är av stor vikt i hennes fall. Men samtidigt tar 

hon upp ett annat fall, en ung kvinna från en arbetarfamilj som studerade vid 

Sorbonne, och som på grund av sin bakgrund faktiskt kunde åka utomlands.35 

Alltså var det inte enbart dessa unga kvinnors kön som avgjorde deras möjlig

heter, utan även vilken social status deras familjer hade. De ekonomiska möj

ligheterna är ovidkommande i detta fall, då dottern i överklassfamiljen absolut 

inte kunde fara utomlands, medan en kvinna med arbetarbakgrund tilläts göra 

34 RWA, F2B:6, band 517, A-sidan. 
35 Weiss, Klara, Som en höstlöv i vinden (Stockholm 2004), s. 127. 
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det. Det kanske var så även i Marianne C.:s mors fall, att även social status 

spelade roll i faderns beslut i att inte låta henne studera i Wien. 

Ålder var naturligtvis en viktig faktor då man studerar effekterna av 

Numerus Clausus. Ungdomarna, i det här fallet generationen som var född 

från sekelskiftet och framåt, var de som drabbades hårdast, på så sätt att de 

inte fritt kunde välja yrke. Geografin verkar också ha spelat en viss roll; i 

Budapest var det svårare att bli antagen via den "judiska" kvoten, medan 

svårigheterna var mindre i universitetsstäderna i landsorten (bland annat i 

Debrecen och Miskolc). Alltså var sökande från Budapest oftare tvungna att 

flytta från sin hemstad för att tillskansa sig universitetsutbildning än sö

kande från provinserna.36 

Sammanfattningsvis kan man säga att begåvade unga manliga personer 

med hög social status verkar ha haft bättre möjligheter att skaffa sig en ut

bildning i den svåra situation som uppstod i och med Numerus Clausus 

införande. Begåvade kvinnor med hög social status hade också goda chanser, 

men många såg det som mer naturligt att männen fick utbildning i första 

hand, åtminstone då utlandsstudier blev aktuellt och det hängde på famil

jens ekonomi. Den ökande antisemitismen på 1930-talet kan också ha bidra

git till att fler kvinnor drog sig för att söka till universitet och till att de inte 

blev ivägsläppta för att studera utomlands. Här kan man se att en inter-

sektionell analys belyser en rad intressanta aspekter då man diskuterar social 

status, genus och ålder i en process där en minoritet blir diskriminerad på 

grund av sitt ursprung. 

Den första och andra anti- judiska lagen3 7  

Det som verkar mest uppenbart vid första anblicken är att de anti-judiska 

lagarna från 1938 och 1939 torde ha påverkat olika yrkesgrupper och samhälls

klasser i olika grad. Det fanns en tydlig skillnad mellan hur den privata och 

den offentliga sektorn påverkades. De yrkesgrupperna som tydligt räknas upp 

i dessa lagar kände naturligtvis effekterna först; tjänstemän, läkare, jurister, 

ingenjörer samt personer inom kultur- och mediasektorn. Alltså borde det 

36 Se RWA, F2C:i3, akt 328, s. 3; F2C:2i, akt 529, s. 5 samt akt 532, s. 6 .  
37 Jag slår ihop analysen av den första och andra lagen då de båda handlar mycket 
om kvoteringen av olika yrkesgrupper. 
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också vara så att effekterna var störst för dessa yrkesgrupper. Men vad säger 

tidigare forskning om detta? 

Enligt Yehuda Don påverkades först och främst anställda inom den offent

liga sektorn av lagarna. Både statens tjänstemannakår, de juridiska instanserna, 

transportsystemet och försvaret var snabba med att avskeda sina judiska medar

betare. Den offentliga sektorn var lättare att kontrollera, och därmed var också 

processen snabbare där än inom den privata sektorn.38 De första offren för den 

första och andra anti-judiska lagen blev således tjänstemän, följda av personer 

inom den lägre medelklassen, såsom entreprenörer, handelsmän, journalister 

och skådespelare. De som klarade sig bäst var judar inom övre medelklass och 

nobilitet. Ledande personer inom finansvärlden och industrin, samt många 

egenföretagare och privatpraktiserande läkare, jurister och ingenjörer kunde 

fortfarande behålla sina jobb. Även den industrianställda arbetarklassen påver

kades i en mindre grad, då deras arbetsgivare inte stod i direkt anknytning till 

den offentliga sektorn och statsapparaten. Naturligtvis försämrades även deras 

anställningsvillkor till följd av den allmänt ökande antisemitismen, men det var 

framförallt i de lägre och mellersta medelklasskikten som förändringarna tidigast 

blev mest påtagliga. Dons slutsats blir att en stor del av den judiska befolkningen 

kände effekterna av de två första anti-judiska lagarna. De rika förblev dock 

ekonomiskt välmående och blev relativt sett rikare, medan de lägre skikten i 

medelklassen, de intellektuella samt arbetarklassen blev både relativt och absolut 

ekonomiskt svagare.39 

Braham drar liknande slutsatser. Enligt hans tolkningar var de lägre 

skikten mer sårbara än de som hade sin sysselsättning inom företags- och 

industrivärlden. Många företagare kunde få hjälp av sina "kristna" vänner, 

som på pappret stod som delägare eller som direktörer. Till skillnad från 

Don menar dock Braham att juristerna påverkades i allra högsta grad.40 Jag 

tror att dessa tolkningsskillnader kan bero på vilka jurister man studerar. De 

som var anställda i statliga eller i privatfirmor ägda av "kristna" ungrare blev 

naturligtvis avskedade i mycket högre grad. Däremot kunde anställda inom 

etablerade "judiska" juristfirmor behålla sina arbeten under en längre pe

riod. Naturligtvis blev det svårare även för dem då en del ungrare föredrog 

att anlita "kristna" jurister i stället för "judiska". 

38 Don (1989), s. 514. 

39 Don (1989), s. 517-518. 
40 Braham (1994), s. 159. 
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Maria M. Kovåcs har gjort djup undersökningar av lagarnas effekt på just 

de fria yrkesgrupperna. Hennes utmärkta undersökning visar att effekten såg 

olika ut i olika yrkesgrupper. De flesta jurister med judisk bakgrund kunde 

fortsätta bedriva sin verksamhet ända fram till den tyska ockupationen, medan 

läkarna befann sig i en väldigt allvarlig situation. Skillnaderna beror bland 

annat på att den rasistiska fackföreningen Ungerska Nationella Juristorganisa

tionen (MUNE) inte fick särskilt stort inflytande efter 1939. Istället gick en 

rad jurister samman och bildade Nationella Fackföreningen för Kristna Juris

ter (KUNSZ) som på olika sätt protesterade mot och motarbetade den anti

semitiska lagstiftningen. En betydande del av klientelet i branschen bestod av 

personer med judiskt ursprung och detta kan vara en anledning till att man 

också ville verka för de judiska juristernas bästa. Situationen inom läkarkåren 

var omvänd. Den antisemitiska Ungerska Nationella Läkarorganisationen 

(MONE) hade en stark position och lobbade bland annat för att "oönskade" 

läkare med judiskt ursprung skulle kallas in till tvångsarbete.41 

Om vi då kan dra slutsatsen att statsanställda samt den lägre medelklassen 

drabbades hårdast av de an ti-judiska lagarna, så kan vi därmed också påstå att 

judarna i provinserna påverkades relativt sett något mer än judarna i Budapest. 

Andelen familjer i övre medelklassen - som inte påverkades i lika stor utsträck

ning - var högre i huvudstaden än på landsbygden.42 Judarna i det år 1938 

annekterade området i norra Ungern och Transsylvanien var dessutom mer 

utsatta än judarna inom "Trianon-Ungern" då de ofta hade svårt att bevisa sin 

ungerska nationalitet. De utländska judarna var nämligen de allra mest sårbara 

efter förordningarnas införande. Till exempel förbjöds juristerna, som var tämli

gen skonade inom Trianon-Ungern, att bedriva sin verksamhet helt och hållet 

efter 1942.43 Det var också judar i de annekterade områdena som så småningom 

skulle bli de första "ungerska" offren för massmord i Kamenets-Podolsk i juni 

1941.44 

41 Kovåcs (1994), ss. 106-112,116-120. 
42 Se Mendelsohn (1987), s. 99—102 om de demografiska och socioekonomiska 
förhållandena i mellankrigs Ungern. 
43 Kovåcs (1994), s. ni. 
44 Se Randolph L. Braham, "'The Kamenets Podolsk and Délvidék Massacres: 
Prelude to the Holocaust in Hungary" i Michael R. Marrus (red.), The "Final Solu-
tion" Outside Germany, vol. 2 (London 1989), s. 541—556. Enligt Braham mördades 
14 000-16 000 judar från ungerska områden (av 23 000 totalt) i Kamenets-Podolsk. 
Förövarna var tyska SS-trupper i samarbete med ukrainare och ungrare. 
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Om man ser på genusrelaterade effekter av de första två anti-judiska la

garna så är det sannolikt att männen drabbades mer direkt och kvinnorna mer 

indirekt. Eftersom den rådande genusordningen var hierarkisk, med mannen 

som familjens huvudsakliga försörjare och kvinnorna som mer sällan yrkes-

arbetade, så var det också fler män än kvinnor som blev av med sina arbeten 

då kvoteringen infördes. Detta kunde leda till förändringar i genusordningen, 

då föräldrarna i familjen tillsammans fick se till att det fanns mat på bordet. I 

de högre samhällsklasserna kunde männen fortfarande försörja sina familjer 

eftersom de hade bättre möjligheter att behålla sina anställningar, enligt reso

nemangen ovan, och de hade också en del andra tillgångar som kom till an

vändning i en ekonomiskt svår situation. Men i de lägre medelklassfamiljerna 

fick även kvinnorna ta ansvar och i mån av sysselsättning skaffa sig ett arbete 

för att kunna försörja familjen. Nechama Tec har visat att i Polen blev dessa 

förändringar påtagliga, då männen ofta blev paralyserade eller deprimerade då 

de inte längre kunde försörja sin familj såsom normen påbjöd.45 En liknande 

situation kan sannolikt ha uppstått även i Ungern, men jag har endast träffat 

på en informant som antytt att så var fallet. George S. nämner att hans far var 

väldigt bitter då han blev avskedad och oroade sig mycket för sin son som inte 

kunde skaffa sig en universitetsutbildning.46 

Från och med 1939, och framförallt efter 1941, då männen i allt högre 

grad blev uttagna i tvångsarbete, kom genusordningen att förändras ytterli

gare. Ansvarsfördelningen förändrades, kvinnorna fick arbeta för familjens 

uppehälle och ta ansvar för beslut som männen tidigare tagit. Marianne C. 

berättar hur hennes mor fick ta över familjeföretaget då fadern blev inkal

lad.47 I källorna kan man också se att familjerna löste dessa problem på olika 

sätt. Vissa litade på sina manliga icke-judiska vänner och överlät familje

företaget och försörjningen i deras händer. I andra familjer började kvinnan 

arbeta med något annat, ofta med hantverk eller sömnad, eller så sålde de 

kläder och annan egendom för att få ihop ekonomin.48 Margit J. berättar i 

en intervju: 

45 Tec (2003), ss. 2.5-35. Se även Dalia Ofer & Lenore J. Weitzman (eds.) Women in 
the Holocaust (New Haven 1998), s. 8. 
46 RWA, F2G21, akt 531, s. 6. 
47 Se exempelvis RWA, F2B:6, band 517, B-sidan. 
48 Se till exempel RWA, F2C:6, akt 306, s. 20-22; F2C:i9, akt 502, s. 6; akt 505, s. 9; 
F2C:20, akt 508, s. 8; F2C: 21, akt 525, s. 8; akt 532, s. 9; Magda Sz. (1958), AWL, 
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I started to work in a cloth factory. [...] There was a lot of Jews there be-
cause that was all what they could do, work in a factory or somewhere. We 
worked there till almost the last minute, before the occupation and before 
we wore the yellow star. But then we could not work anymore nowhere. So 

we worked at home, we had a [sewing] machine.49 

Många familjer kunde dock fortsätta leva normala liv under tidigt 1940-tal, 

men situationen försvårades naturligtvis under loppet av kriget. 

Ålder var också av stor betydelse för vilka som blev drabbade mer direkt av 

lagarna från 1938 och 1939. De unga som nyligen trätt in på arbetsmarknaden 

hade svårare att försörja sig. Äldre jurister, läkare och ingenjörer med egen 

praktik (oftast män) kunde i vissa fall fortsätta med sina arbeten då de redan 

hade väletablerade kontakter med sin omgivning. En ytterligare svårighet för 

yngre personer var att bli medlem i respektive yrkesskrå, som man var tvungen 

att tillhöra för att få utöva sitt yrke.50 För en nyutexaminerad var det nästintill 

en omöjlighet, medan de väletablerade yrkesutövarna kunde försöka behålla 

sina medlemskap och på så sätt fortsätta med sin praktik. 

Den tredje antijudiska lagen 

Då den tredje anti-judiska lagen syftade till att förbjuda äktenskap och 

sexuella relationer mellan "judar" och "icke-judar", kan man också argu

mentera för att den påverkade alla judar på samma sätt, oavsett kön, social 

status eller om de bodde i Budapest eller på landsbygden. Ålder är dock en 

kategori som särskilt bör uppmärksammas här. Det var de unga personerna i 

giftasåldern som var den främsta målgruppen. Generationen som var född 

under och strax efter första världskriget drabbades hårt av lagen. 

Blandäktenskap var ett relativt vanligt fenomen i mellankrigstidens 

Ungern. Första världskriget hade gjort blandäktenskap mer accepterade, 

eftersom det rådde ett överskott av kvinnor omedelbart efter kriget. Detta 

faktum sammanföll med kvinnans förändrade roll i samhället, då fler och 

fler skaffade sig utbildning och strävade efter moderna levnadssätt. År 1921 

var 17,6 procent av alla nya äktenskap blandade, medan andelen ökade till 

Series I, Section II: P.III.i:62, act 771, s. 4; Aranka Siegal, Upon the Head of the Goat. 

A Childhood in Hungary 1939—1944 (Sunburst 2003), ss. 17, 61-65,119. 
49 RWA, F2C:2i, akt 539, s. 6-7. 
50 Se Don (1989), s. 507 angående villkoren för yrkesövning. 
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23,9 procent fram till år 1937. Den tredje anti-judiska lagens effekt blev att 

blandäktenskapens andel sjönk till 3,2 procent år 1942.51 

Samtidigt som andelen blandäktenskap minskade, ökade antalet kon-

verteringar. Det ter sig tämligen naturligt att en del personer med judisk 

bakgrund valde att låta döpa sig för att undvika antisemitism och effekterna 

av den anti-judiska lagstiftningen. Vad som däremot är förbryllande är att 

konversioner från kristendom till judendom fortsatte att ske även efter de 

anti-judiska lagarnas införande. Viktor Karådy framhåller att mellan 1923 

och 1942 konverterade 2 379 personer till judendomen. Av dessa var 1 894 

kvinnor och 485 män.52 Vera Ranki påpekar att förklaringen till detta kan 

vara genusrelaterad. Eftersom kvinnorna hade en svagare ställning i samhäl

let och mannen utgjorde normen och auktoriteten i familjen, så kan man 

tänka sig att mannen hade mer inflytande över vilken av parterna som skulle 

konvertera. Likaså var det viktigare för kvinnan att vara gift: 

To be a spinster was to be a social outcast, whereas to be a bachelor did not 
carry the same stigma. This aspect of patriarchal social order firmly placed 
women in a position of more need, and less power.53 

Rankis preliminära slutsats är att många kvinnor hellre valde att konvertera, 

även om det var till judendomen, än att förbli ogifta. Förklaringen låter 

rimlig, men tyvärr underbygger Ranki inte sin tolkning med någon empiri. 

Jag har inte heller stött på några spår i mitt material som indikerar att detta 

skulle stämma. Alltså kan man bara anta, inte slå fast, att den tredje anti-

judiska lagen hade mer direkta effekter på kvinnors än på mäns liv. 

Sammanfattning och slutsatser 

Den anti-judiska lagstiftningen påverkade de ungerska judarna i allra högsta 

grad, framförallt ekonomiskt, men även socialt och psykologiskt. Det var dock 

den judiska mannen, hans maktställning och status som familjeförsörjare, som 

ansågs som det största hotet mot samhället. Därmed var det också oftast man

nen som drabbades i första hand: som yrkesutövare, familjeförsörjare och som 

51 Ranki (1999), s. 117-121. 
52 Viktor Karådy, "Antisemitism in Twentieth-century Hungary: A Socio-historical 
Overview", i Patterns ofPrejudice 27 (1993:1), s. 50. 
53 Ranki (1999), s. 119. 
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inkallad i arbetsstyrkorna. Det var också oftare den unge vuxna mannen i 

lägre medelklassen som påverkades i första hand, framförallt då man studerar 

lagarna från 1938-1941, men effekterna var påfallande även för kvinnor, barn 

och män i alla åldrar och samhällsklasser. 

Judiska kvinnors möjligheter till utbildning reducerades dramatiskt i och 

med Numerus Clausus, precis som för männen, men man kan argumentera 

för att utfallet blev hårdare för kvinnorna då de bara ett par årtionden tidigare 

fått privilegiet att studera vid landets universitet. De mer välbärgade familjerna 

kunde fortfarande skicka sina ungdomar till utländska universitet och det 

verkar som om söner oftare fick den chansen än döttrar. Likaså var det de rika 

familjerna som minst kände av de ekonomiska regleringarna som infördes år 

1938 och 1939. Den tredje anti-judiska lagen från 1941 var den mest "egala" 

lagen, om man bortser från ålderskategorin, på så sätt att den påverkade (åt

minstone i teorin) alla unga personer i giftasåldern i lika hög grad. 

Kvinnorna fick ta mer ansvar i hemmet då männen förlorade sina arbeten 

och/eller blev inkallade till arbetstjänst. Kvinnan kunde få rollen som familje

försörjare och beslutsfattare, och på så sätt kan man också säga att könsrelatio

nerna i vissa familjer kom att se annorlunda ut under den här perioden än vad 

de gjort före 1938. 

Då man studerar ålder har det konstaterats att de unga vuxna drabbades 

hårdast, både då det gällde Numerus Clausus, arbetstjänsten och de tre anti-

judiska lagarna. Barn kände effekterna av en försämrad ekonomi (i form av 

minskat materiellt välstånd) och ökad oro i familjen, men var inte målgrup

pen i lagstiftningen. Likaså berördes personer i pensionsåldern oftast indi

rekt. Men vad man bör komma ihåg och som är av allra största vikt är att 

den andra och framförallt den tredje anti-judiska lagen från 1941 definierade 

vem som var jude enligt ungerskt lag. I slutändan kom detta att påverka 

varje person som enligt lag definierades som jude och som tvingades att 

identifiera sig som sådan. Efter den tyska ockupationen 1944 var det inte 

enbart ekonomisk och social diskriminering som judarna fick utstå; den 

slutgiltiga och yttersta effekten av den anti-judiska lagstiftningen i Ungern 

kom att bli förföljelser och folkmord. Att judarna blivit stämplade som "en 

främmande och destruktiv del av samhället" underlättade de tyska och de 

ungerska nazisternas genomförande av Förintelsen i Ungern. 

Sammanfattningsvis var således den ungerska anti-judiska lagstiftningens 

mål att underminerade den judiska minoritetens ställning i samhället och 
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effekterna blev också tydligt kännbara för majoriteten av judarna. Den ras

biologiska diskursen kom med tiden att bli starkare och i slutändan blev 

också skillnaden mellan "jude" och "jude" allt mindre. Jag vill dock påstå att 

intersektionalitetsbegreppet ger en differentierad bild av den komplexa 

situation som rådde under lagstiftningsperioden, att personer med olika 

kön, ålder och bakgrund drabbades på olika sätt och vid olika tidpunkter. 

En jude var alltså inte enbart en jude, utan människors erfarenheter berodde 

även på andra faktorer, vilket titeln på den här artikeln antyder: "Det var 

svåra år att vara både kvinna och judinna." 
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Raoul Wallenbergs uppdrag i 
Budapest 

Bakgrund och motiv 

Paul A. Levine 

Historien om Raoul Wallenberg är en av de få allmänt kända upplyftande 

berättelserna från Förintelsen, och Wallenbergs namn är bekant världen 

över på samma sätt som till exempel Oskar Schindlers. Raoul Wallenberg, 

den unge arvtagaren i en av Sveriges mest kända och inflytelserika familjer 

som försvann i det sovjetiska GULAG-systemet endast 32 år gammal, 

förenar Sveriges historia under andra världskriget med det nazistiska folk

mordet. Sannolikt är Wallenberg 1900-talets mest kände svensk. Han har 

utnämnts till hedersmedborgare i tre stater, står staty och pryder frimär

ken i många länder, förekommer i flera spelfilmer och dokumentärer och 

åberopas som symbol i tal av politiker och akademiker.1 Wallenbergs plats 

i Förintelsens historia och minneskultur är därmed tämligen unik och 

förefaller att så förbli under överskådlig tid. 

Hur skall då denna hjältestatus förklaras? Och om vi tänker på den 

världsomspännande uppmärksamhet som ägnats honom - vem tillhör 

egentligen minnet av Wallenberg? Sådana frågor blir så mycket viktigare 

att besvara som Raoul Wallenbergs faktiska roll i Förintelsens historia, 

liksom i den svenska historien, skiljer sig från det sätt på vilket han fram

ställs i Förintelsens minneskultur. Den roll han fått står knappast i pro

portion till hans faktiska insatser. Betraktad i ett förintelsehistoriskt sam

manhang var Wallenberg en mindre betydande diplomat som ägnade sig 

åt humanitärt arbete i en stad under några få månader, samtidigt som den 

1 De tre staterna är USA, Kanada och Israel. USA har utöver Wallenberg enbart ut
nämnt två andra hedersmedborgare - de Lafayette och Winston Spencer Churchill. 
För en förteckning över Wallenbergmonument, se 
www.chgs.umn.edu/visual_Artistic_Resources/Public_Holocaust_Memorials/Raoul. 
Wallenberg_Memorial.html. 
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väldiga militära kraftmätningen 1939-1945 och folkmordet på de eu

ropeiska judarna gick mot sitt slut. Han insatser var förvisso viktiga, men 

av begränsad betydelse i den tragedi som var Förintelsen. 

Hur skall vi förstå ett sådant felaktigt, närmast mytologiskt historiskt 

minne? Frågan blir än angelägnare mot bakgrund av att huvuddelen av forsk

ningen, liksom det offentliga samtalet om Wallenberg, vilar på bräcklig empi

risk grund och utgår från en bristfällig förståelse av hans faktiska historiska 

betydelse. De många missförstånden kring hans insatser har förvisso varit 

välmenta; de vill förmedla bilden av en ensam hjälte, en dittills föga känd 

person som växte med den uppgift historien ställde honom inför. Somliga 

menar att precis som det finns ett behov av att i Förintelsens metanarrativ 

skapa demoner, som likt Hitler närmast tycks agera i ett vakuum, finns ett 

motsvarande behov av att skapa entydiga hjältar. Förintelseforskaren Raul 

Hilberg har till exempel hävdat att "there is nothing to be taken from the 

Holocaust that imbues anyone with hope or any thought of redemption, but 

the need for heroes is so strong that we'll manufacture them."2 Berättelsen om 

Wallenberg har ofta använts för att försöka visa något positivt i vad den brit

tiske historikern lan Kershaw har betecknat som "den västerländska civilisa

tionens mest genomgripande moraliska kollaps i modern tid".3 Eftersom 

sammanbrottet var så totalt, och dessutom en följd av européers fria val, söker 

vi förtvivlat efter något positivt även i detta etiska och moraliska moras. De 

fåtaliga seriösa vetenskapliga försöken att förstå Wallenbergs gärning, och det 

sammanhang han verkade i, har inte kunnat fungera som korrektiv till den 

allmänt vedertagna men felaktiga bilden.4 

Eftersom symbolen Raoul Wallenberg har fått en betydelse långt bortom 

den faktiska personen Raoul Wallenberg krävs en fördjupad förståelse av 

2 Raul Hilberg citeras i A. Grobman, "Keeping the Rescuers in Historical Perspec-
tive", på hemsidan Holocaust Teachers Resource Center, http://www.holocaust-
trc.org/ resc_doc.htm. 
3 lan Kershaw, Hitler, 1936-1945: Nemesis (New York & London 2000), s. 841. 
4 Steven Kobliks pionjärarbete från 1980-talet tecknar konturerna av Wallenbergs 
aktiviteter, men endast kortfattat och i vissa avseenden dessutom felaktigt; The Stones 

Cry Out. Swedens Response to the Persecution of the Jews, 1933—1945 (New York 1988). 
Svensk översättning: "Om vi teg skulle stenarna ropa". Om Sverige och judeproblemet 
I939~I945 (Stockholm 1987). Atilla Lajos avhandling, Hjälten och Offren. Raoul 
Wallenberg och judarna i Budapest (Växjö 2004) ger viktig empirisk information från 
ungerska arkiv, men är problematisk bl.a. vad gäller skildringen av svensk diplomati 
och det källkritiska hantverket. 
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den samtid och det sammanhang han verkade i. Mitt syfte med denna arti

kel är att teckna konturerna av ett sådant sammanhang. Det görs genom en 

noggrann empirisk analys av en aspekt - men en viktig sådan - av 

Wallenbergs plats i Förintelsens historia och historiografi.5 En sak skall dock 

understrykas: Raoul Wallenberg är en av Förintelsens och mänsklighetens 

hjältar, om än en missförstådd sådan. Det är min övertygelse att en bättre 

förståelse av hans gärning, och av de omständigheter under vilka han ver

kade, kommer att visa att han förtjänar sin plats bland historiens hjältar. 

Men minnet av Wallenberg måste förankras i ett historiskt sammanhang — 

annars riskerar dramatiken och den moraliska betydelsen av hans berättelse 

att erodera. Genom att i detalj analysera några betydelsefulla aspekter av 

bakgrunden till hans uppdrag i Budapest läggs, åtminstone delvis, grunden 

för en mera fullständig förståelse av Wallenbergs historiska och moraliska 

betydelse. 

Förintelsen i Ungern 1944 

De inslag i Wallenbergs historia som skall diskuteras här är viktiga av flera 

skäl. De multilaterala diplomatiska diskussioner, som ledde fram till att han 

rekryterades, fördes vid en avgörande tidpunkt i Förintelsens historia: när 

folkmordet drabbade de ungerska judarna. Folkmordet i Ungern skiljer sig på 

många sätt från Förintelsens förlopp på andra platser. Det var ett av de mest 

dödliga "kapitlen" i berättelsen om Förintelsen och inträffade vid en tidpunkt 

då få tvekade om hur kriget skulle sluta. Det var, som den schweiziske histori

kern Jean-Claude Favez framhållit, "inte bara Förintelsens sista möjliga kapi

tel, utan också det första som mer eller mindre utspelade sig inför öppen ridå, 

när Tredje rikets fall knappast längre betvivlades."6 

För att förstå Wallenbergs tid i Budapest måste man ta hänsyn till hans 

uppdragsgivares målsättningar och politiska motiv.7 Många - även vissa fors

kare - tycks tro att Sveriges diplomatiska ansträngningar till Budapestjudarnas 

5 Detta diskuteras mera ingående i min kommande bok Raoul Wallenberg. A Critical 
Re-Evaluation of a Holocaust Hero (London, under utgivning). 
6 J.C. Favez, The Red Cross and the Holocaust (Cambridge 1999), s. 238. 
7 Dessa frågor kan också knytas till den växande forskningen om Förintelsens så kallade 
bystanders. Se t.ex David Cesarani & Paul A. Levine (eds.),'Bystanders' to the Holocaust. 
A Re-Evaluation (London 2002) och Donald Bloxham & Tony Kushner, The 

Holocaust. Critical HistoricalApproaches (Manchester 2005), särskilt kap. 4. 
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fromma inleddes med Wallenbergs ankomst till staden den 9 juli 1944. Så var 

inte fallet. Svenska diplomater och tjänstemän i Stockholm, och på andra 

platser i Europa, arbetade sedan månader tillbaka för att rädda enskilda judar 

då Tyskland den 19 mars 1944 ockuperade sin tidigare allierade. De svenska 

ansträngningarna hade inletts i samband med deportationen av de norska 

judarna hösten 1942 och sedan gradvis intensifierats. Den intrikata diplomati 

som svenska UD-tjänstemän ägnade sig åt i krigets slutskede lyckades ibland, 

men misslyckades oftare. Dock kan de svenska tjänstemännen ta äran åt sig 

för att ha räddat somliga judar från nazisternas dödsfälla och under andra 

världskrigets två sista år försökte UD inte dölja dessa ansträngningar.8 

Fullt medveten om vad som skedde på andra håll i Europa började che

fen för den svenska beskickningen i Budapest, Carl Ivan Danielsson, och 

hans kollega, förstesekreteraren Per Anger, att hjälpa judar redan före den 

tyska ockupationen. De tillämpade metoder som hade prövats tidigare av 

andra diplomater på andra platser. Ytterst ansvarig för arbetet var från slutet 

av 1942 och under hela perioden utrikesrådet Gösta Engzell. 

I januari 1944 skickade Danielsson en rapport till Stockholm i vilken det 

slogs fast att: "Den israelitiska delen av befolkningen tycks främst frukta en 

tysk ockupation och en därav följande förföljelse av judarna".9 När de tyska 

trupperna ryckte in i Ungern förstod dessa välinformerade svenska tjänste

män omedelbart att den största kvarvarande judiska befolkningsgruppen i 

Europa befann sig i stor fara.10 Vid denna tidpunkt hade människor runt om 

i Europa, liksom de resterande judarna, kännedom om Sveriges diploma

tiska hjälp till judar. Sedan ockupationen av Ungern inletts var den svenska 

legationen bokstavligen belägrad av judar som sökte diplomatiskt beskydd." 

Det var vidare allmänt känt att en papperslapp, ett officiellt dokument, 

faktiskt kunde erbjuda ett visst skydd till och med mot det nazistiska döds

maskineriet. Per Anger minns att så fort tyskarna ockuperade Budapest: 

8 Se Paul A. Levine, From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holo-

caust, 1938-1944 (Uppsala 1996), s 2540". 
9 Carl Ivan Danielsson till Christian Giinther, #23, 19 januari 1944, Riksarkivet (RA), 
Utrikesdepartementets arkiv (UD), Hp 1 Eu 1095/V. 
10 Den noggrannaste studien av hur många ungerska judar som blev offer för 
Förintelsen i Ungern har utförts av Tamas Stark, Hungarian Jews During the Holo-
caust and After the Second World War, 1939—1949. A Statistical Review (Boulder 2000). 
11 Detta gällde också den schweiziska ambassaden och konsuln Karl Lutz. 
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[...] the Jews were also queuing up outside the Swiss, Portuguese, Spanish and 
Vatican [legations], but they came to us to start with [....] we had perhaps 
more than the other countries [extensive] trade relations with Hungarian 
firms, Swedish firms with branches in Budapest, [which] had managing di-
rectors and so on, many of whom were Jewish. We had contact with them 
before [...] So it was natural for them, then, to rush to the Swedish legation 
[...] and pray for help, ask for help.12 

Anger insåg också att praktiskt taget all annan verksamhet vid legationen 

skulle upphöra. "From then on, of course, everything about trade or ordi-

nary business with Sweden [was] put aside [and everyone] in the legation 

concentrated on one thing [...] To try to save people's lives."'3 

Samtidigt som tyska styrkor ockuperade den ungerska landsbygden och 

huvudstaden skickade SS Reichsfuhrer Heinrich Himmler sina mest erfarna 

och hängivna "skivbordsmördare" till landet. Detta lilla S S-kommando (enligt 

de flesta beräkningar endast 200 man) under ledning av Adolf Eichmann 

inledde omedelbart den vid detta lag välbekanta processen, kännetecknad av 

förödmjukelse, förföljelse, plundring och ghettoisering. I Eichmanns grupp 

fanns många som sedan länge arbetat på "den slutliga lösningen" - män som 

Theodor Dannecker, Dieter Wisliceny och Hermann Krumey från RSHA 

(.Reichssickerheitskauptamt, dvs. huvudkontoret för rikets säkerhet). De skulle 

alla i Ungern nå höjdpunkten på sina karriärer inom SS. Här genomförde 

dessa "veteraner", med benäget bistånd från de ungerska allierade, under några 

få veckor det som på andra platser i Europa hade tagit månader och år. Den 

israeliske historikern Asher Cohen har konstaterat att: "The speed of deporta

tions from the Hungarian countryside following occupation was unprece-

dented in the history of the Shoah. At no other point in the Nazi genocide 

were such a great number of Jews deported, at such a rapid rate, from so many 

dispersed locations."14 

Effektiviteten i mördandet blev ännu större till följd av det smidiga sam

arbetet med olika grupper i det ungerska samhället. Judar deporterades från 

den ungerska landsbygden mellan den 15 maj och den första veckan i juli. 

12 Författarens intervju (på engelska) med förre ambassadören Per Anger, mars 1990; 
Uppsala universitet, Raoul Wallenbergprojektets arkiv, C002, 29. 
13 Ibid. 
14 Asher Cohen, "The Dilemma of Rescue or Revolt", i Randolph L. Braham & 
Scott Miller (eds.), The Nazis'Last Victims. The Holocaust in Hungary (Detroit 1998), 
s. 125. 
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Det rörde sig om 12 000 äldre, män och kvinnor, mödrar och fäder, och 

tiotusentals barn varje dag. Av dessa gasades cirka 320 000 ihjäl vid an

komsten till Auschwitz-Birkenau, där gaskamrarna och krematoriet nyligen 

hade reparerats. 

Inför dessa fakta påminns man om en av de klichéer som oundvikligen 

vidhäftar bilden av Wallenberg: "han reste till Ungern för att rädda landets 

judar". Men när Wallenberg anlände till Ungern den 9 juli hade i själva verket 

omkring 80 procent av landets judar redan deporterats och mördats. Trots att 

de svenska diplomatiska ansträngningarna inletts redan före Wallenbergs 

ankomst innebär detta, som Asher Cohen understryker, att "except for a few 

individual cases, some well known, no significant aid or rescue was rendered 

by non-Jews." Och att "initially, there were no protests or interventions on 

behalf of the jews, either from inside Hungary or from neutral countries, 

despite widespread knowledge of the deportations."15 

I Budapest genomgick folkmordskampanjen flera olika faser. Detta var 

delvis en följd av ungerska beslut, men främst en följd av Eichmanns nog

granna planering; angreppet på huvudstadens stora judiska befolkning skulle 

ske först sedan landsbygden rensats från judar. Men när Eichmann till sist 

vände uppmärksamheten mot Budapest beordrade den ungerske statschefen, 

amiral Miklos Horthy, den 6 juli att deportationerna till Birkenau skulle 

stoppas. Den tyska regimen hade formellt låtit Horthy sitta kvar vid makten 

eftersom de visste att ett Ungern utan fungerande regering och byråkrati 

inte skulle vara till någon hjälp i kampen mot Sovjetunionen. Horthy själv 

var föga intresserad av judarna på landsbygden, däremot kände han en viss 

lojalitet med judarna i huvudstaden. Han fattade dessutom sitt beslut efter 

såväl hot som personliga vädjande från bland andra den amerikanske presi

denten Roosevelt, påven Pius XII och den svenske kungen Gustav V. Dessa 

offentliga framstötar från ledande statsmän var de första sedan Hitlers 

maktövertagande och förefaller, hävdar en enig historikerkår, både ha för

mått Horthy att återta en del makt och inflytande och ha spelat en bety

dande roll i hans beslut den 6 juli att stoppa deportationerna.'6 Eichmann 

och hans grupp, som var angelägna att avsluta det de hade påbörjat, kunde 

15 Ibid. 
16 Medan Gustav V och Pius XII vädjade till Horthys samvete hotade Roosevelt med 
att ungrarna kunde komma att bestraffas efter kriget. Det är oklart vilket budskap 
som vägde tyngst för Horthy. 
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ingenting göra utan ungersk hjälp. De lyckades dock flytta en del judar från 

Budapestområdet. Men Horthys senkomna beslutsamhet - som hade 

mycket litet att göra med ångerköpthet eller humanitära känslor - satte 

tillfälligt punkt för de ungerska deportationerna till Auschwitz-Birkenau. 

Denna frist, som Horthy övervägde att upphäva i augusti, erbjöd de facto 

Budapestjudarna en temporär möjlighet till räddning. Men det gav också de 

neutrala staternas diplomater tid och politiskt utrymme att agera. 

Det var till denna komplicerade situation som Wallenberg skickades. 

Han kunde inte göra något för "den ungerska judenheten" eftersom mer

parten av de ungerska judarna redan mördats. Men han och andra diplo

mater från neutrala stater kunde arbeta för att hjälpa de tusentals som fortfa

rande var i livet.17 

Den politiska och diplomatiska bakgrunden till Wallenbergs 
uppdrag 

I USA utgjorde händelserna i Ungern en utmaning för en ny myndighet, the 

War Rejugee Board (WRB), som inrättats av president Roosevelt den 22 januari 

1944.18 Representanter för den nya myndigheten begav sig omedelbart till de 

flesta neutrala staters huvudstäder, däribland Stockholm. Innebörden av den 

tyska ockupationen stod genast klar för en av WRB:s nyckelpersoner, John 

Pehle, som i likhet med många andra var ursinnig över Roosevelts dittillsva-

rande likgiltighet inför nazisternas folkmord. Pehle utnämndes till "interimis

tisk" chef för myndigheten och efter tyskarnas ockupation den 19 mars instru

erade han sina medarbetare att begära att de neutrala regeringarna skulle utöka 

sina delegationer i Budapest. Han insåg att diplomaternas blotta närvaro i viss 

utsträckning kunde förhindra mördandet eller att den åtminstone skulle göra 

17 Som noterat ovan fick Budapests judar en livsavgörande frist av amiral Horthy 
den 6 juli. Det skall dock framhållas att när Budapest i januari 1945 befriades hade 
cirka 60-65 000 av stadens judar dött av sjukdom, umbäranden och av svält eller 
mördats. 
18 Se t. ex. David Wyman, The Abandonment of the Jews. America and the Holocaust 
ip4i—ip4$ (New York 1984) eller Henry Feingold, The Politics of Rescue. The Roosevelt 
Administration and the Holocaust, ip^8-ip4S (New Brunswick 1970). Dorota Halaszs 
doktorsavhandling The War Refugee Board and the Destruction of the European Jewry 
(Fort Worth, Texas 2000), ger litet ny information. 
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det fullständigt klart för tyskarna att massmördandet denna gång inte skulle 

kunna utföras i hemlighet." 

I Stockholm leddes den amerikanska legationen av Herschel Johnson, en 

erfaren diplomat som under hela kriget var minister i Sverige och som hade 

goda relationer med många ledande svenska myndighetspersoner och politi

ker. I vad som kom att kallas "flyktingfrågan" understöddes han av diplo

maten Iver Oisen. Denne representerade också - och det var ingen slump -

det amerikanska finansdepartementet, som skötte huvuddelen av de bilate

rala handelsfrågorna vilka under krigets sista år stod i fokus i de svensk

amerikanska förhandlingarna. Oisen var även agent för Office of Strategic 

Services (CIA:s föregångare). På våren 1944 hade Oisen varit i Stockholm i 

ungefär ett år och både han och Johnson var redan från början djupt enga

gerade i WRB:s arbete. 

Sveriges beredvillighet att understödja WRB är inte överraskande. Vis

serligen tilltog spänningen mellan de båda staterna till följd av USA:s krav 

att Sverige skulle upphöra med all handel med det nazistiska Tyskland. Men 

samtidigt samarbetade ländernas regeringar framgångsrikt i vissa humanitära 

ärenden. Svenska myndighetspersoner visste att landet skulle få ett bättre 

anseende om de hjälpte amerikanerna i humanitära frågor, och de var klara 

över behovet av denna typ av politiskt kapital under åren 1943 och 1944 till 

följd av Sveriges ovilja att avbryta handelsförbindelserna med Tyskland. Det 

hade sedan tidigare stått klart att hjälp till judar gav politisk goodwill, och 

när WRB på senvåren 1944 begärde att svenskarna (och andra) skulle öka sin 

diplomatiska närvaro i Budapest fanns det därför knappast någon anledning 

att vägra. 

Wallenbergs uppdrag - version ett 

När man analyserar enskilda länders diplomatiska ansträngningar till förmån 

för människor utomlands och av andra nationaliteter är det frestande att 

hävda att agerandet drivs av cyniskt egenintresse. Skuldkänslor förefaller alltid 

spela en roll, precis som de gjorde under andra världskriget. Ändå råder det 

knappast något tvivel om att också ädlare motiv påverkade den svenska di

plomatin. Sverige var känt för att hjälpa åtminstone en del judar och den 

19 Se Robert Rozett, "International Intervention. The Role of Diplomats in At-
tempts to Rescue Jews in Hungary", i Braham & Miller (1998) s. 138. 
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uppriktiga viljan att bistå tilltog till följd av händelseutvecklingen i Ungern. 

När trycket ökade i Budapest begärde Per Anger och Carl Ivan Danielsson 

formellt att UD skulle skicka ytterligare personal.20 Samtidigt, den 8 maj, 

träffade Iver Oisen och Herschel Johnson överrabbinen i Stockholm Marcus 

Ehrenpreis. Inom Stockholmsförsamlingen - där somliga medlemmar hade 

släktingar i den ungerska huvudstaden - fördes sedan den tyska ockupationen 

inletts livliga diskussioner om hur man skulle kunna hjälpa judarna i Buda

pest. Den ungerske historikern Jenö Lévai hävdar att det var ledarna för den 

mosaiska församlingen i Stockholm som lanserade förslaget om humanitära 

hjälpaktioner i Budapest för "den svenska regeringen".21 

Riktigt så förhöll det sig emellertid inte. Förslaget fanns, som konstaterats, 

redan och dessutom arbetade inte UD på det sättet. Lévais påstående har trots 

att det inte stämmer vunnit burskap och återkommer ofta när historien om 

Wallenberg berättas." Vad som däremot är riktigt är att de judiska ledarna 

förde "omfattande diskussioner" med amerikanerna om någon form av hjälp 

till Ungern.23 Långt viktigare var emellertid det "långvariga samtal" som Oisen 

hade med Claes Westring, den svenske generalkonsuln i Oslo, på kvällen den 

18 maj. Westring hade varit Sveriges diplomatiska nyckelfigur i Norge i sam

band med att tyskarna och deras norska allierade på hösten 1942 samlade ihop 

och deporterade de fåtaliga norska judarna. Han informerade säkerligen Oisen 

i detalj om sina ibland lyckosamma försök att hjälpa och rädda judar i Oslo.24 

Den taktik Westring utvecklade i Norge under hösten 1942 var början på vad 

jag i annat sammanhang har kallat byråkratiskt motstånd (bureaucratic resis-

tance), effektivt utnyttjat av Westring och andra diplomater i förhandlingar 

med tyskarna och sedan använt i större skala och med större framgång av 

Wallenberg och andra neutrala diplomater i Budapest.25 

20 Interju med Per Anger, mars 1990: Uppsala universitet, Raoul Wallenberg-projek-
tets arkiv, C002, 26, 32. 
21 Jenö Lévai, Raoul Wallenberg. Hjälten i Budapest (Stockholm 1948), s. 31. 
22 T.ex. Lajos (2004), s. 114-115. 
23 Herschel Johnson till Secretary of State och WRB 8 maj 1944, National Archives, 
Washington, D.C., (NA) RG 59 File 840.48/5992. Flera liknande dokument har 
undertecknats av Johnson, men i den mån de rör WRB och räddnings- och flykting
frågor är de skrivna av Oisen. 
24 Se Levine (1996), kap. 7. 
25 Ibid., särsk. kap 2 och 10. 
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Den 9 juni träffade Herschel Johnson kabinettssekreteraren Erik 

Boheman. Enligt Johnsons rapport från mötet hade Boheman "reacted 

favourably to suggestion of increasing Swedish representation at Budapest 

in hope that it might have some effect in saving threatened people and 

certainly in securing more detailed and accurate information in regard to 

conditions."26 Bohemans svar var typiskt, och lika oärligt som tillmötes

gående. Boheman visste att UD hade synnerligen tillförlitlig och pinfärsk 

information om det öde som drabbat den ungerska judenheten. Dessa 

upplysningar kom i en strid ström till Stockholm i form av detaljerade 

rapporter från Danielsson och Anger i Budapest. 

Boheman hade också förklarat för Johnson varför Sverige hade beslutat 

att inte avbryta de diplomatiska förbindelserna med den ungerska reger

ingen trots dess uppenbara beroendeförhållande till den nazistiska regimen: 

[...] he [Boheman] would like to make entirely clear that the only reason 
that Swedish government had consented to receive a Charge d'affairs of pre
sent regime in Budapest was in order to be able to continue Sweden's own 
representation in Hungary. He said that the [Swedish] government had 
flatly refused to give an agrement [sic] to a Quisling Hungarian Minister but 
that it had been felt here after much consideration that to refuse a Charge 

d'affairs would imperil the whole Swedish representation in Hungary and its 
possibility of assisting people in distress. 

Den svenska beskickningens närvaro blev av än större betydelse några må

nader senare, efter pilkorsrörelsens kupp den 15 oktober. Johnson avslutar 

sin rapport från mötet med Boheman med konstaterandet: "I will [soon] go 

back again to Mr. Boheman and endeavour to get concrete suggestions from 

him as to what it may be practicable to do in Hungary as well as further 

expressions of his ideas regarding increased Swedish representation."27 

Tre dagar senare telegraferade Johnson till Washington och upplyste om 

att: 

[we] have found Swede who is going to Hungary in very near future on 
business trip and who appears willing to lend every possible assistance on 
Hungarian problem. [I] Am having dinner with him on June 11 [...] for 
purpose of exploring possibilities and to obtain in some measure his capa-

26 Herschel Johnson till Secretary of State, 9 juni 1944, NA, RG 59 840.48/6139. 
27 Ibid. 
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bilities along those lines. Any instructions which would coordinate approach 
to Hungarian problem would be helpful/8 

Detta är sannolikt första gången Wal lenbergs namn dyker upp i amerikanska 

och svenska dokument. Likaså var det första gången Johnson särskilt begärde 

instruktioner från Washington, en begäran som skulle följas av flera. Det 

verkar som om de diplomater som drog upp riktlinjerna för Wallenbergs 

uppdrag aldrig till fullo förstod varandra. Dessutom tycks de ha haft skilda 

uppfattningar om vad som kunde och inte kunde göras i Budapest. Detta kan 

ha resulterat i skiljaktiga uppfattningar om exakt hur förhållandet mellan 

Wallenberg, Johnson och WRB och den svenska regeringen skulle se ut. 

Johnson och Wallenberg tycks ha träffats vid åtminstone två ytterligare 

tillfällen, och Johnson telegraferade till Pehle att: 

There is no doubt in my mind as to the sincerity of Wallenberg's purpose be-
cause I have talked to him myself. I was told by Wallenberg that he wanted to 
be able to help effectively and to save lives and that he was not interested in 
going to Budapest merely to write reports to be sent to the Foreign Office.29 

Wallenbergs  uppdrag  — vers ion  2  

En annan version av hur det gick till när Wallenberg rekryterades kommer 

från en källa närmare Wallenberg än någon av de övriga, nämligen från 

hans affärspartner och mentor Koloman Lauer. I två separata och synner

ligen detaljerade redogörelser beskriver den ungersk-judiske affärsmannen 

hur Wallenberg valdes ut. Det första dokumentet är ställt till Marcus 

Wallenberg Jr.30 Det andra är längre och mera detaljerat men odaterat. 

Det förefaller dock ha tillkommit några år efter kriget.31 De båda texterna 

motsäger inte varandra, men ger delvis olika skildringar av rekryteringen. 

28 Herschel Johnson till Secretary of State, 12 juni 1944, NA, RG 59 840.48/6273. 
29 Ibid. 
30 Detta maskinskrivna brev finns bland de dokument som publicerades år 2000 av 
arkivarier som i första hand arbetar med Wallenbergfamiljens ekonomiska hand
lingar; Gert Nyländer & Anders Perlinge (eds.), Raoul Wallenberg in Documents, 
ip2j-ip4j (Stockholm 2000), dokument 48, s. 106-111. 
31 Detta är ett åttasidigt odaterat memorandum, skrivet och redigerat av Lauer och 
med rubriken "Wallenbergaktionen". RA, Raoul Wallenbergföreningens samling, 
signum 1, vol. 6. 
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Dessa olikheter kan bidra till förståelsen av rekryteringens kronologi och 

formulerandet av uppdraget. 

Den första redogörelsen är daterad den 20 april 1945. Lauer skriver att han 

tidigt i juni 1944 fäste rabbin Ehrenpreis uppmärksamhet på Wallenberg. 

Vidare framhåller Lauer att han i stort sett samtidigt - sannolikt i mitten av 

juni - presenterade Wallenberg för Iver Oisen. Vi vet att dessa möten resulte

rade i att Wallenberg utsågs, i synnerhet efter det att Johnson diskuterat saken 

med Boheman. Vi vet också att Wallenbergs förbindelser med amerikanerna 

inte var någon hemlighet för hans vänner och familj. 

Lauers andra och längre redogörelse bidrar med information om 

Wallenbergs tid i Budapest. Lauer nämner att hans bolag under kriget höll till i 

samma byggnad som den amerikanska legationen och skriver att första gången 

han presenterade Wallenberg för Oisen var "någon gång i slutet av april/början 

av maj". Han hävdar vidare att de tre samtalade i "8-10 timmar" om situationen 

i Ungern. Dagen därpå kontaktade Lauer den svenske redaren Sven Salén, som 

tillhörde samma affärskretsar som wallenbergarna. Enligt Lauers redogörelse var 

det Salén som därefter tog kontakt med det amerikanska sändebudet, varpå 

denne åt lunch med Wallenberg. I Lauers version placeras dessa möten en hel 

månad tidigare än i övriga redogörelser.32 Lauer hävdar också att Herschel 

Johnson, mycket kort tid efter lunchen med Wallenberg, träffade den svenske 

utrikesministern Christian Giinther, en viktig person vars namn över huvud 

taget inte förekommer i tidigare redogörelser för händelserna. 

Vad skulle då Wallenberg göra i Budapest när hans utnämning till ad 

hoc-diplomat stod klar? Wallenberg själv var föga intresserad av att åka till 

Budapest "enbart för att skriva rapporter", vilket var vad UD, åtminstone 

formellt, trodde skulle bli hans huvudsakliga uppgift. UD ansåg förmodli

gen att man genom att skicka Wallenberg till Ungern hade gjort vad ameri

kanerna begärde för att förbättra den svenska närvaron utan att för den skull 

öka Sveriges diplomatiska åtaganden. Wallenberg tycks ha trott att detta var 

vad UD ville att han skulle göra, men för honom var detta ett minimum. 

32 "Wallenbergaktionen", (RA), Raoul Wallenberg föreningens samling, signum 1, vol. 
6, 2. Lauer hävdar att han träffade Wallenberg för första gången i början av 1941 
genom Sven Saléns förmedling. Han påstår att han och Wallenberg blev bästa vän
ner under de tre och ett halvt år de hade gemensamma affärer och att de ofta på 
kvällarna diskuterade framtiden. Han nämner också att Wallenberg ofta företog 
affärsresor till många länder, däribland Ungern, Schweiz och Frankrike. 
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Kort efter det att utnämningen föreföll klar drogs riktlinjerna för 

Wallenbergs verksamhet upp, åtminstone så som de uppfattades av le

dande företrädare för de svenska och amerikanska regeringarna. Johnsons 

telegram från den 21 juni 1944 är belysande: 

Mr. Boheman has informed me that Mr. Raoul Wallenberg will be ap-
pointed an Attaché to the Swedish Legation at Budapest for the specific 

purpose of following and reporting on situation with respect to persecution 
of Jews and minorities. It is likewise intention of Foreign Office to secure if 
possible an appointment as representative of Swedish Red Cross for Profes
sor Maltet [sic], a Swede who is now teaching in University of Budapest. 
Professor Maltet [sic] will not be connected with Swedish Legation but will 
co-operate closely with Wallenberg. As Wallenberg's functions will be purely 
official and he has for time of appointment severed all business connections, 
Boheman does not anticipate any trouble in his securing the necessary visas 
[...] Mr. Boheman made it clear that Foreign Office and his government are 
disposed to cooperate as fully as possible in all humanitarian endeavors and 
the appointment of this Attaché is undoubtedly an evidence of official 
Swedish desire to conform to the wishes expressed [earlier] 

Uppenbarligen fördes många samtal om dessa saker i mitten av juni men 

inte mycket fästes på papper.34 Säkert är emellertid att ännu två veckor före 

Wallenbergs avresa hade Sveriges och USA:s regeringar helt olika uppfatt

ningar om vad Wallenberg skulle göra i Budapest. 

Företrädare för de svenska myndigheterna tycks ha trott att Wallenberg 

hade en huvudsaklig uppgift och att han med största sannolikhet skulle 

återvända till Stockholm inom ett par månader. Han skulle under två må

naders tid rapportera om situationen. Förhoppningen var att hans blotta 

närvaro på något sätt skulle avvärja ytterligare dödande. Trots den oorto

doxa rekryteringen var UD förvissad om att Wallenberg skulle följa det 

diplomatiska protokollet. Han reste till Budapest som en ackrediterad 

svensk diplomat, och skulle enbart företräda Sverige - inte någon annan, 

inte ens USA. Wallenberg, som måste ha rest med vanligt svenskt pass un-

33 Herschel Johnson till Secretary of State, 21 juni 1944, NA, RG 59 840.48/6348. 
34 De svenska departementsarkiven ger betydligt mindre information än de ameri
kanska, vilket inte är särskilt förvånande. Det svenska UD var en liten institution där 
de centrala tjänstemännen kände varandra varför den skriftliga dokumentationen är 
mindre detaljerad än motsvarande handlingar från den amerikanska och brittiska 
diplomatkåren. Jfr Levine (1996), kap. 4. 
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der sina tidigare vistelser i det nazistockuperade Europa, fick alltså nu ett 

svenskt diplomatpass. 

Wallenberg själv var mera öppenhjärtig mot amerikanerna och förefal

ler ha låtit de senare förstå att han hade en annan uppfattning än sina 

svenska uppdragsgivare.3' Det är i sammanhanget av intresse att framhålla 

att Wallenberg hade tillbringat fyra år i USA och att han där träffat män

niskor från alla samhällsskikt. Han var berest och världsvan, och känd för 

sin frustration över vad han uppfattade som det konservativa och förut

sägbara Sverige. I ett telegram till Washington den 28 juni antydde 

Johnson att Wallenberg räknade med att uppgiften att "rapportera" 

egentligen inte begränsade hans uppdrag: "The newly designated attaché, 

Raoul Wallenberg, feels [...] that he, in effect, is carrying out a humanita-

rian mission in behalf [sic] of the War Refugee Board".36 Amerikanerna 

tycks heller inte ha avskräckt amatördiplomaten från att tänka mer krea

tivt och förutsättningslöst. Johnsons telegram fortsätter: 

Consequently, he would like full instructions as to the line of activities he is 
authorized to carry out and assurances of adequate financial support for 
these activities so that he will be in a position to develop fully all local possi-
bilities. We are very favorably impressed with Wallenberg's ability to act in-
telligently and with discretion in carrying out any responsibilities that the 
WRB may delegate to him and urge strongly that appropriate instructions be 
forwarded as soon as possible.37 

Andra representanter för WRB, stationerade i neutrala europeiska länder, 

informerades dessutom om Wallenberg.38 

Säkert är, hur som helst, att Wallenberg reste till Budapest utan att vare 

sig svenska UD eller de amerikanska myndigheterna hade försett honom 

35 Det råder knappast något tvivel om att amerikanerna och svenskarna hade olika 
uppfattningar om vari Wallenbergs uppdrag bestod. Det förefaller som om Wallenberg 
var medveten om att det inte fanns någon samsyn mellan hans båda uppdragsgivare 
och möjligen tänkte han även utnyttja detta faktum under sin tid i Budapest. 
36 Herschel Johnson till Secretary of State, 28 juni 1944, #2360, NA, RG 59, 840.48 
Refugees. Dessa rapporter till "Sec State" var i första hand tänkta för John Pehle vid 
WRB. Denna myndighet använde sig hela tiden av US State Department för sin kom
munikation. 
37 Ibid. 
38 Se t.ex. Hull till Harrison & McClelland, 4 juli 1944, #2270, NA , RG $p, 840.48 
Refugees/6156. 
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med någon mera preciserad handlingsplan. UD litade rimligen på att Anger 

och Danielsson, som redan fanns på plats i Ungern, skulle instruera och leda 

Wallenberg. Men med tanke på uppdragets känsliga och tänkbart kontro

versiella natur, är det egendomligt att UD lät denne otränade diplomat bege 

sig utomlands utan detaljerade instruktioner. Å andra sidan låg det i WRB:s 

uppdrag att pröva i stort sett allt som föreföll möjligt, och det råder ingen 

tvekan om att Wallenberg påverkats av sina samtal med Johnson och Oisen, 

vilka i sin tur var influerade av den uppslagsrike och obyråkratiske Pehle. 

Det är alltså inte helt enkelt att fastställa vad alla inblandade ansåg att 

Wallenbergs uppgift var. En rapport från WRB, daterad den 13 juli 1944, 

komplicerar saken ytterligare. Detta interna dokument, "Summary of Steps 

Taken by WRB with Respect to the Jews of Hungary", skrevs en vecka efter 

Wallenbergs ankomst till Budapest och var inte avsett att publiceras. Under 

rubriken "Operations from Sweden" står följande: 

The Swedish Foreign Office has cooperated closely with our representative 
and has made available to him various official reports received from Swedish 
diplomatic personnel in Hungary. In addition, the Swedish Foreign Office 
has arranged to send Mr. Wallenberg, a prominent Swedish businessman, to 
Budapest as attaché in refugee matters with the express purpose of saving as 
many lives as possible. The Swedish Foreign Office has gone so far as to in-
dicate that Wallenberg would be available for any work the WRB might 
wish to assign to him. We have, of course, cabled that, while Wallenberg 
could not act as the Board's representative nor in its name, he is free to 
communicate with our representative in Stockholm and to lay before him 
any specific proposals to aid the Jews of Hungary. Our representative has 
been instructed to lend every assistance possible to this mission.19 

Detta bekräftar att amerikanerna uppfattade Wallenberg som en svensk 

diplomat som inte kunde agera som deras representant, men att han stod till 

deras förfogande och kunde vara dem behjälplig vid räddnings- och hjälp-

aktiviteter organiserade av WRB. Varken sammanhanget eller källorna ger 

oss skäl att tro att de tyska eller ungerska myndigheterna över huvud taget 

skulle ha släppt in Wallenberg i landet om de hade uppfattat honom som 

någonting annat än en ackrediterad svensk diplomat. 

39 Detta dokument återges i David Wyman (ed.), America and the Holocaust. A 
Thirteen Volume Set Documenting the Editor's book, TheAbandonmentoftheJews, (New 
York 1990), vol. 8, dokument 7, 20. 
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Som jag ser det finns det ett UD-dokument som otvetydigt visar att 

Wallenbergs uppdrag i själva verket var tydligt definierat och avgränsat. De 

professionella svenska diplomaterna i Budapest fick uppenbarligen instruk

tioner som skulle garantera att den oprövade Wallenberg höll sig inom de 

ramar som dragits upp av UD i syfte att i första hand främja svenska intres

sen. Det synnerligen konservativa Utrikesdepartementet hade inte för vana 

att gynna en diplomatisk joker. 

Detta viktiga memorandum är daterat den 6 juni 1944. Det skickades inte 

med den vanliga diplomatposten utan med kurir, sannolikt med Wallenberg 

själv, i ett förseglat kuvert. Dokumentet hade författats av Sven Grafström, vid 

denna tid chef för UD:s politiska avdelning, och var ställt till Per Anger: 

Herr Chargé d' Affaires, 
Beskickningen har redan på annat sätt underrättats om att Herr Raoul 

Wallenberg erhållit departementets uppdrag att under ett par månader så
som medlem av beskickningen i Budapest följa utvecklingen av judefrågan 
och rapportera till Stockholm. Herr Wallenberg torde anlända till Buda
pest samtidigt med detta brev. Han skall anmälas i vanlig ordning såsom 
sekreterare på beskickningen. I sitt arbete blir han naturligtvis i allt under

ställd beskickningschefen, vilken han skall hålla fortlöpande underrättad 
om sina åtgöranden. Jag har lagt herr Wallenberg detta på hjärtat, och det 
åligger Eder såsom beskickningschef att övervaka, att så sker. Det synes 
lämpligt, att han jämväl etablerar nära samarbete med herr Langlet, som 
numera utsetts till Röda Korsets representant. Herr Wallenberg har emel
lertid intet uppdrag från Röda Korset och får givetvis icke uppträda i dess 
namn. Då en verksamhet av den speciella art, varmed herr Wallenberg 
anförtrotts, givetvis är ytterst delikat, blir beskickningens stöd av den 
största betydelse. Varje intermezzo med myndigheterna bör naturligtvis 
undvikas, och Jag räknar med att Ni härvid lämnar herr Wallenberg erfor
derliga direktiv. 

Grarstrom 

Dokumentet visar tydligt att Wallenberg arbetade på den svenska regeringens 

uppdrag och inte för någon annan. Det finns inte någon anledning att miss

tänka att Grafström här skulle vara oärlig, eller att det skulle finnas ett bud

skap mellan raderna. I själva verket innehåller brevet mycket tydliga instruk

tioner angående vad Wallenberg skulle ägna sig åt och vem han skulle rap

portera till. Han var Danielssons och Ångers underlydande, och detta hade 

40 Sven Grafström till Per Anger, 6 juli 1944, RA UD, P 2 Eu p.I. 
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tydligt markerats för honom.4' Det skulle dessutom vara mycket osannolikt att 

garvade diplomater på UD, som Grafström, Engzell, Boheman eller utrikes

minister Gunther, skulle ha godkänt Wallenbergs utnämning, om de hyst 

minsta tvekan angående huruvida hans uppdrag skulle gagna svenska intressen 

eller om han i själva verket fungerat som en "hemlig" amerikansk agent. 

Wallenbergs  uppdrag -  enl ig t  honom s jä lv  

Trots detta finns ytterligare två dokument, skrivna av Wallenberg själv, 

vilka ger en något annan bild än Grafströms. De handlar om samtal som 

Wallenberg hade med V. Assarsson, som tillfälligt ersatt Boheman på 

UD.42 Dessa texter har inte återfunnits i departementsarkiven, utan har 

påträffats i Koloman Lauers privatarkiv. I ett brev daterat den 6 juli 1944 

redovisar Wallenberg en hållning som ligger närmare WRB:s än svenskar

nas tolkning av uppdraget: 

För att icke några missförstånd skola uppstå, tillåter jag mig bekräfta en del 
av de saker som omnämnts vid våra sammanträden. Det har sålunda fast
ställts, att jag har en viss frihet att förhandla i enlighet med det program som 
tidigare uppgjorts av professor Ehrenpreis, Mr. Oisen, Dr. Lauer och mig 
själv. Vidare har jag rättighet att använda de medel som jag medför för dessa 
personers räkning på sätt som synes mig bäst leda till önskat resultat och 
som enligt Mr. Oisen och Professor Ehrenpreis vid liknande tillfällen visat 
sig nödvändigt. Utbetalningarna komma i stort sett att göras genom mellan
händer, så att icke min ställning som Utrikesdepartements tjänsteman kom
prometteras. 

Det är vidare överenskommet, att jag må sluta min anställning efter två 
månader, alltså den 6 September, om jag så skulle önska. 

Högaktningsfullt, R. Wallenberg"0 

41 Grafströms formulering, "Jag har lagt herr Wallenberg detta på hjärtat", är en fras 

man sällan eller aldrig ser i UD-dokument från denna tid. 
42 Även om endast ett av dokumenten har daterats förefaller båda vara skrivna den 6 
juli. Det daterade brevet är utan specifikation adresserat till "Kabinettssekreteraren" 
som med all sannolikhet är Assarsson. Det odaterade dokumentet, promemorian, 
har rubriken "Samtal med kabinettssekreterare Assarsson". Det har uppenbarligen 
skrivits före Wallenbergs avresa. Båda återfinns i RA, Raoul Wallenberg-föreningens 
samling, signum 1, vol. 6. Se även Lajos (2004), s. 117-118. 
43 Raoul Wallenberg till Kabinettssekreteraren (ej namngiven), 6 juli 1944, RA, Raoul 
Wallenbergföreningens samling, signum 1, vol. 6, bilaga 5:1. Dessa båda dokument 
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Betecknande är Wallenbergs hänvisning till "ett program" skisserat av ho

nom själv och hans samtalspartners utanför de officiella regeringskretsarna 

(bortsett från USA:s representant Oisen). Brevet kompletteras med ett oda

terat PM. Detta fascinerande dokument antyder en självsäkerhet som något 

står i strid med det faktum att Wallenberg var en ung man utan diplomatisk 

erfarenhet, på väg att utföra oortodoxa uppgifter för den svenska regeringen. 

Men han var berest, han tillhörde familjen Wallenberg och han visste att 

han hade amerikaner och britter bakom sig. 

Promemorian består av nio punkter, av vilka de två avslutande lagts till 

med Wallenbergs egen handstil. Den första upprepar Wallenbergs utgångs

punkt att han reser med friheten att förhandla självständigt, "och att jag icke 

kan utsättas för kritik från svensk sida på grund av mutor, som jag utdelat". 

Ordet "mutor" har i dokumentet ringats in, utan kommentar. Det gjorde 

uppenbarligen Assarsson, eller någon annan, illa till mods.44 Punkt två anger 

att Wallenberg tar för givet att han kan återvända till Stockholm när han så 

önskar och på UD:s bekostnad. I punkt tre frågar Wallenberg vilken hans 

rang blir vid legationen i Budapest - vilket är egendomligt eftersom hans 

status som attaché redan nämns i åtskilliga svenska och amerikanska doku

ment. Varför var han fortfarande osäker på detta? Punkt fem meddelar att han 

av amerikanska och brittiska experter tillråtts att söka efter flera personer, 

bland annat medlemmar av oppositionen, och han ber om tillstånd till detta. 

Han frågar också om det är tillrådligt att kontakta den ungerske premiär

ministern "Stojaj" (Sztöjay). 

De handskrivna två sista punkterna består av två ord: "asylrätt" och "au

diens". Innebär dessa punkter att Wallenberg ställer frågan, huruvida han 

har rätt att bevilja politisk asyl till flyktingar? Om så är fallet är det ytterst 

anmärkningsvärt. Den avslutande punkten skall förmodligen tolkas som en 

förfrågan om han bör söka audiens hos den ungerske regenten Horthy -

något han sannolikt aldrig fick. 

De två dokumenten ger en tydlig bild av vad Wallenberg själv föreställde 

sig att han kunde eller skulle utföra i Ungern. Men de kan knappast betraktas 

som ett officiellt handlingsprogram med stöd av två regeringar. Och centralt, 

bilades en utökad redogörelse som skildrar rekryteringen av Wallenberg, liksom hans 
personlighet och hans uppdrag, skriven av Lauer någon gång under 1945. 
44 P.M. Samtal med kabinettssekreterare Assarsson, odaterad, Raoul Wallenbergforeningens 
samling, signum 1, vol. 6, bilaga 1. 
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med tanke på mytbildningen kring Wallenberg: han skriver inte att han tror 

det är möjligt att "rädda Ungerns judar". Texterna gör emellertid klart att han 

ville utföra sitt uppdrag framgångsrikt, och att han tillät sig okonventionella 

metoder — möjligen till och med olagliga — för att nå sitt syfte. 

Rapportör eller livräddare? 

Varför var då Wallenbergs uppdrag så otydligt, trots att det utformats av 

erfarna representanter för två suveräna stater? Varför denna osäkerhet, dessa 

missförstånd och olika uppfattningar om hans diplomatiska uppgifter? Alla 

inblandade visste att Wallenberg saknade utbildning som diplomat - så 

varför gav den svenska regeringen klartecken till denna ovanliga aktion? 

På dessa fascinerande frågor finns inga enkla svar. Men det är möjligt, 

kanske till och med troligt, att de som var inblandade i rekryteringen av 

Wallenberg såg honom som den han var: en mycket speciell ung man -

välutbildad, intelligent, berest och karismatisk. Kanske var det så enkelt att 

dessa annars så konservativa byråkrater fann honom tillförlitlig. Vad som är 

uppenbart är att i detta skede av Förintelsen visste de som sysslade med 

"flyktingfrågor" - både svenskar och amerikaner - hur många judar som 

dittills mördats. Och de insåg att något måste göras för att rädda liv. De 

insåg också att de funnit en mycket speciell person, som kunde användas i 

en unik situation, och att denne person faktiskt kunde åstadkomma något 

om han gavs chansen. 

Ändå kvarstår alltså frågan om Wallenberg sändes till Budapest "endast" 

för att rapportera om vad som redan var väl känt (vilket svenskarna tycks ha 

önskat och trott), eller om hans uppgift var att rädda så många liv som 

möjligt (vilket tjänstemännen i Washington tycks ha hoppats på). Jag menar 

att svaret handlar om de mycket svåra realiteter som svenska, och andra 

neutrala länders, diplomater stod inför under kriget, snarare än om en ung 

affärsmans moraliska och humanitära mål. Vad gäller Förintelsens bystanders 

(åskådare) har forskningen tydligt visat, att frågan om att rädda liv inte 

huvudsakligen handlade om de humanitära målsättningarna, utan om vilket 

diplomatiskt utrymme som i en given situation gavs i mötet med den nazis

tiska motparten — och om denna alls var beredd att agera. Även i Budapest 

1944 hade krigs- och förintelsepolitiken skapat ett utrymme för byråkrater 
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med goda intentioner att agera. För Raoul Wallenberg öppnades en histo

risk möjlighet att rädda många oskyldigas liv - och han utnyttjade den.45 

45 Det är svårt för att inte säga omöjligt att med exakthet beräkna antalet liv som 
Wallenberg räddade. Den i hyllningar ofta använda siffran "100 ooo" är en bety
dande överdrift som kan avfärdas. En mer rimlig uppskattning återstår att göra, 
vilket dock ligger utanför ramen för denna essä. 
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"Ungersk jude söker tillstånd" 

Alexander Griinfeld och de svenska myndigheterna 
1938-1948 

Ilona Treitel 

Ankomst till Sverige 

Den 9 april 1938 steg en liten familj av tågfärjan i Trelleborg. Det var min 

far Alexander Griinfeld och min mor Masza med mig, 20 månader gammal, 

i famnen. De visste inte exakt i vilket nordiskt land de hade hamnat, men 

deras mål var Stockholm, ungefär tio timmars tågresa norrut. 

De hade rest från Budapest via Berlin och Sassnitz. Men den färden var 

bara den sista sträckan av en resa som hade börjat långt tidigare. I viss ut

sträckning liknade deras flyttande från plats till plats de vandringar som 

företagits av tidigare generationer judar, vilka sällan levde - eller dog - i sina 

födelseorter. Men deras resa kom att få betydligt lyckligare följder än de 

kunnat föreställa sig: i Sverige förskonades familjen från Förintelsen och 

levde i säkerhet under krigsåren. Under samma år försvann spårlöst så gott 

som hela min mors släkt och många medlemmar av min fars familj. Om 

man betänker omständigheterna kring resan till Sverige, var det nästan ett 

under att vi undkom katastrofen. 

Icke desto mindre var de första åren svåra, i synnerhet då vår position 

som utlänningar var mycket oviss. Varken förlängningen av vårt uppehålls-

visum eller förnyandet av min fars handelstillstånd var säkerställt. I det 

följande vill jag försöka redogöra för mina föräldrars svårigheter under dessa 

år. 

Min berättelse kommer delvis att bygga på mina och familjens minnen. 

Till stor del kommer den emellertid att stödjas av dokument. Efter min fars 

död fann jag en mängd handlingar rörande familjens första tio år i Sverige. På 

Riksarkivet i Stockholm har jag fått tillgång till dokument, som belyser både 
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Sveriges hållning gentemot utlänningar under dessa år och mina föräldrars 

försök att bemöta de krav som den svenska utlänningspolitiken ställde.1 Efter

som det i regel var min far som hade kontakt med de svenska myndigheterna, 

är hans historia mycket bättre dokumenterad än min mors, i synnerhet som 

han, i motsats till henne, bevarade en mängd handlingar.2 Dokumenten 

illustrerar både hans farhågor, hans företagsamhet och hans begåvning. Mors 

oro och bistånd kan däremot bara anas. Ändå spelade hon en betydande roll i 

fars kamp för att få stanna kvar i Sverige, slå rot och utvidga sin affärsrörelse. 

Hon förde hans korrespondens tills han fick tillstånd att anställa en sekrete

rare. Viktigare än så, hennes starka personlighet, hennes vänlighet, språkbe

gåvning och skarpa intelligens bidrog i hög grad till hans framgång. Därför är 

naturligtvis min fars historia även hennes. 

Mina föräldrars öde är både unikt och typiskt. Unikt i så måtto som alla 

enskilda öden är unika men typiskt inte minst vad gäller kontakterna med 

de svenska myndigheterna. Skildringen av mina föräldrars erfarenheter ger 

därigenom en inblick i hur myndigheterna agerade gentemot utlänningar 

som lyckats ta sig in i Sverige. 

Masza Minska 

Mor föddes 1909 eller 1910 (dokumenten är oklara) i Pinczow, en polsk 

småstad. Hon växte upp i Lodz, till en början i välstånd men efter krigs

utbrottet i svår fattigdom, som förvärrades efter faderns tidiga död. Modern 

och de äldre systrarna försörjde sig med nöd och näppe, men min mor lyck

ades få stipendium och komma in på gymnasiet. Sin studentexamen avlade 

hon med utmärkta betyg. 

Mors dröm var att studera tyska vid universitetet. Efter studentexamen 

arbetade hon som guvernant för att tjäna ihop pengar till sina studier. Så 

småningom flyttade hon till Warszawa och skrev in sig på universitetet där, 

men av ekonomiska skäl tvingades hon avbryta studierna efter en kort tid. 

1 Jag är oerhört tacksam mot Lars Hallberg på Riksarkivet, som varit mig till stor 
hjälp. Även Lennart Ploom på Stockholms Stadsarkiv och Birgitta Odén på Polis
myndigheternas arkiv har varit mycket hjälpsamma. 
2 Detta hänger också samman med att för svenska myndigheter vid den här tiden var 
flyktingen/invandraren en man. 
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Under de följande åren arbetade hon som sekreterare och förmodligen 

var det på sin arbetsplats som hon träffade min far, även han anställd i 

Warszawa sedan 1930-1931. Fotografier från det tidiga 1930-talet visar ett 

ungt, lyckligt och välklätt par i Warszawa eller på resor. Deras judiska bröl

lop ägde rum in november 1934, men den borgerliga vigseln följde först i 

april 1936.3 

I april 1937 flyttade familjen till Budapest, där min mor emellertid inte 

kunde finna sig till rätta. Troligen bidrog hennes vantrivsel i Ungern till 

mina föräldrars beslut att lämna landet. 

Alexander Griinfeld 

Min far föddes 1905 i Békéscsaba, Ungern. Även hans familj var mycket 

fattig. Han började sin skolgång i en judisk-ortodox skola och fortsatte 

därefter att läsa på stadens gymnasium, där han tog studentexamen. 

1926 skrev han in sig på universitetet i Frankfurt am Main och började 

studera nationalekonomi. Det är svårt att avgöra om han lämnade Ungern 

för att slippa bli inkallad till den ungerska armén eller på grund av den 

stränga anti-judiska Numerus clausus-politik, som bedrevs vid Budapests 

Universitet och övriga ungerska lärosäten.4 

Efter ett år fortsatte han studierna vid Friedrich Wilhelm Universitetet i 

Berlin. Hans tentamensbok vittnar om grundliga och omfattande studier i 

bland annat handelspolitik, socialpolitik och affärsjuridik. Redan under de 

första studieåren anställdes han hos en tysk-judisk metallfirma och 1931 

sändes han till Warszawa för att leda firmans polska filial. Han nödgades 

3 En orsak till att mina föräldrars judiska bröllop (som inte erkändes av de polska myndig
heterna) ej omedelbart följdes av en borgerlig vigsel var sannolikt risken att min mor, som 
automatiskt skulle bli ungersk undersåte i ett äktenskap med en ungrare, då skulle förlora 
en del av sina rättigheter som polsk medborgare. Till beslutet bidrog möjligen också den 
våg av antisemitiskt våld som svepte fram över Polen 1935—1937, liksom diskussionerna 
om en ny restriktiv polsk medborgarskapslagstiftning, som bland annat syftade till att bli 
av med polska judar bosatta utomlands. Se t.ex. Johanna Michlic-Coren, "Anti-Jewish 
Violence in Poland 1918-1939 and 1945—1947" i An to ny Polonsky (ed.), Polin Studies in 
Polish Jewry vol. 13 Focusing on the Holocaust and Its Afiermath (London, Portland & 
Oregon 2000), s. 36; Wolfgang Benz, The Holocaust. A German Historian Examines the 
Genocide (New York 1999), s. 27. 
4 Se Laura Palosuos bidrag i föreliggande volym. 
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lämna universitetet utan slutexamen, tydligen till följd av såväl penningbrist 

som svårigheter att förena studierna med arbetet.5 

I samband med 1930-talets depression gick den polska filialen i konkurs, 

och min far fick uppdraget att avveckla dess affärer.6 I juli 1935 förlängdes 

för sista gången hans polska arbetstillstånd som anställd vid det tyska företa

get och därmed även hans uppehållsvisering. Ett år senare, kort före min 

födelse, förlängdes dock hans visum för en kort period, då han nu var bor

gerligt gift med en infödd polska, som väntade hans barn. 

Ett ungerskt mellanspel 

När familjen Grtinfeld i mars 1937 reste in i Ungern, var det på ungerska pass. 

Nu inställer sig två frågor: varför bestämde sig mina föräldrar för att inte 

stanna kvar i Ungern, och, ännu viktigare, varför valde de att resa till Sverige? 

Min mors vantrivsel var säkert inte den enda orsaken till deras emigration. 

Inte heller tror jag att de påverkades bara av Hitlers snabbt växande makt. Ett 

viktigt skäl att lämna landet tycks ha varit risken att min far skulle bli inkallad: 

enligt ett dokument utfärdat i juli 1936 var han frikallad från armén endast så 

länge han vistades utomlands. Dessutom tycks han ha haft svårigheter att 

etablera sig som affärsman i Ungern efter så många års frånvaro. 

I sin korrespondens med de svenska myndigheterna under det tidiga 

1940-talet nämner far ofta att han redan i Polen varit representant för de två 

vin- och livsmedelsföretag som senare sände honom till Sverige. Av dessa 

företag hade han fått uppdraget att resa till Stockholm för att undersöka den 

svenska marknaden. Detta påstående styrks av brev från båda firmorna till 

min far och av det handelsvisum, giltigt för tre månader, som svenska kon

sulatet i Budapest utfärdade i mars 1938.7 

5 Min fars äldre bror, som även han studerade nationalekonomi vid Friedrich Wilhelm 
Universitetet, sände i ett brev daterat Berlin 21.6.1931, ett intyg om studieavbrott samt 
betyg för de kurser min far genomgått. Brodern tycks ha klarat sig väl och förde ett 
aktivt studentliv. Tio år senare dog han, hans maka och deras två döttrar i Koncentra
tions- och Förintelselägret Majdanek. 
6 Ariseringspolitiken förefaller att döma av bevarad korrespondens inte ha spelat någon 
roll i sammanhanget. 
7 Handlingarna finns på Riksarkivet i Utlänningskommissionens arkiv. Där finns 
också alla övriga dokument angående familjens uppehållsviseringar fram till 1948, 
och det är dessa som åberopas i texten när ingen annan källa anges. 
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Masza och Alexander Griinfeld i Karlsbad 1935. Foto i privat ägo. 

Vilka planer hade mina föräldrar när de steg av tåget i Trelleborg? Ville de 

undersöka affärsmöjligheterna i Sverige? Kan de redan nu ha funderat på att 

immigrera till detta nordiska land, om vilket de visste så litet? Eller betraktade 

de Sverige som en första station på flykten från nazisternas framfart i Mellan

europa?8 Enligt en uppgift till polisen i oktober 1938, hade min far för avsikt 

8 Min far brukade berätta att han under sina arbetsresor till Tyskland efter Hitlers 

övertagande av makten ofta varit ögonvittne till nazisternas våldsdåd. Han hävdade 

293 



att resa till England senare samma år. Detta bidrog möjligen till att han fick 

uppehållsvisering eftersom han då kunde betraktas som transmigrant.9 Fak

tum är att mina föräldrar till en början inte kunde planera på lång sikt utan 

tillbringade sitt första år på olika pensionat i Stockholm. 

Rättigheten att under en tid av femton dagar bedriva 
handel 

Under detta första år i Sverige var deras situation prekär. Min far var tvungen 

att förnya sitt handelstillstånd var femtonde dag mot hög betalning. Det tidi

gaste svenska dokumentet i min ägo är ett kvitto från Överståthållarämbetet 

för polisärenden i Stockholm daterat den 9 maj 1938, där det står: 

Herr Sandor Griinfeld från Budapest som anmält sig vilja inom Sverige bjuda 
ut eller sluta handel om utländska varor att framledes från utlandet levereras 
samt skriftligen uppgivit sig ämna inom riket kvarstanna intill den - har här-
städes erlagt den i gällande förordning angående bevillningsavgifter för sär
skilda förmåner och rättigheter fastställda avgift av TRETTIO FEM 
KRONOR för rättigheten att under en tid av femton på varandra följande da
gar, räknad från och med denna dag till och med den 23 maj 1938 idka sådan 
handel. Och erinras om behörigt iakttagande av vad gällande författningar i 
avseendet å dylik handel stadga. 

Min far betalade denna avgift varannan vecka tills han 1942 beviljades han

delsrättigheter av Kungl. Maj:t. Bland hans papper fann jag ett tiotal sådana 

kvitton. 

Enligt 1908 års bevillningsförordning skulle en utlänning som inte beta

lat kommunal inkomstskatt, när han reste omkring i landet och idkade 

handel, lämna en skriftlig uppgift till närmaste kronouppbördsman angå

ende hur länge han tänkte stanna i Sverige. Vidare skulle han periodvis och i 

förskott betala en hög avgift för tillståndet att idka handel. Förordningen 

ändrades år 1935, och igen i december 1936. Nu skulle utländska resande för 

företag i länder som Tyskland och Ungern erlägga en avgift på trettiofem 

ibland att det var minnet av stormtruppernas stöveltramp som mest påverkat hans 
beslut att lämna kontinenten. 
9 Som framgår nedan sökte han visum till USA på våren 1941. Mot slutet av sitt liv 
berättade han att han före resan från Budapest trott att Stockholm låg i Norge, 
varifrån en flykt västerut skulle vara möjlig. 
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kronor för de första femton dagarna. Efter en viss tid skulle avgiften gå upp 

till 50 kronor för varje tidsrymd av femton dagar.10 

Trots att 1908 års förordning inte uttryckligen nämner judar, är det 

troligt att den föranleddes av strömmen av judiska flyktingar från Ryss

land. Mot denna immigration protesterade allt högljuddare svenska anti

semiter, däribland handelns företrädare, som fruktade konkurrens från 

gårdfarihandlare och framställde den blygsamma judiska invandringen 

som en formlig massinvasion.11 Även 1935/36 års kungörelser utfärdades 

troligen som följd av konkurrensfruktan och antisemitism, men de riktade 

sig mot flyktingar från Nazityskland snarare än rysk-judiska immigranter. 

Samtidigt tog regeringen hänsyn till internationella handelsförbindelser, 

som ju bygger på ömsesidiga tillstånd. Förbudet att direkt leverera varor 

mot betalning kan anses vara riktat mot kringvandrande handlande sna

rare än "legitima" representanter för aktningsvärda företag. Men avsikten 

med de progressivt ökande avgifterna var nog att avskräcka utländska 

handelsresande från att stanna kvar i landet för länge. Tvånget att dessa 

skulle inställa sig hos kronofogden varannan vecka gav dessutom myndig

heterna möjligheten att hålla utlänningarna under uppsikt, vilket också 

var en del av syftet. 

Visum 

På bevillningskvittot understryks att avgiften på trettiofem kronor inte för 

med sig rätten att vistas i Sverige, och till en början hade min far svårig

heter att få familjens uppehållsviseringar förlängda. Hans första ansökan 

om uppehållsvisum för sex månader är, liksom de följande, ställd till 

Kungliga Socialstyrelsen, Byrån för Utlänningsärenden.12 Den är daterad 

23 juni 1938, ett par dagar innan hans handelsvisum skulle förfalla. Han 

10 Lars Hallberg, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840— 
1990 (Stockholm 2001), s. 98; Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskrimine

ring. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920 (Uppsala 2004), s. I39f. 
11 Se Mattias Tydén, Svensk antisemitism 1880-1930 (Uppsala 1986), s. 38-43; Göran 
Blomberg, Mota Moses i grind. Ariseringsiver och antisemitism i Sverige 1933—1943 
(Stockholm 2003), s. 54f. 
12 Utlänningar som rest in till Sverige på visum måste anhålla om uppehållsvisering. 
De som inrest från länder befriade från kravet på visum (t. ex Tyskland) måste an
söka om uppehållstillstånd efter tre månader; Hallberg (2001), s. 29. 
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skriver att han vistas i Sverige som representant för en ungersk vin- och 

spritproducent och bifogar ett intyg från firman, attesterat av det ungerska 

exportinstitutet. Hans lön sägs betalas av ungrarna. Liksom på alla senare 

ansökningar om visering, bifogar min far namnen på svenska referenser -

och anger sin religion som "mosaisk". 

Såväl Overståthållarämbetet som Utrikesdepartementet tillstyrker min 

fars ansökan nästan omedelbart, men först i oktober, efter drygt tre måna

der, meddelar Socialstyrelsen mina föräldrar att de fått sina viseringar bevil

jade fram till den 28 december 1938. Det betonas emellertid att beviljandet 

inte är prejudicerande. 

Till ansökan om visering måste mina föräldrar bifoga sina pass. Under 

de månader som deras ärenden utreddes, hade de alltså inga legitimations

handlingar. Till nästa ansökan, daterad 23 december 1938, bifogades lik

nande bilagor, såväl som ett brev från Valdemar Langlet, Sveriges konsul i 

Budapest. Till en början avslog Socialstyrelsen denna ansökan, men slutli

gen blev viseringen förnyad fram till 28 juni 1939, "varefter vidare förläng

ning av tillståndet icke torde vara att påräkna". Trots denna varning hyrde 

nu mina föräldrar en enrumsvåning på Gärdet. Tydligen hade nomad

tillvaron på olika pensionat blivit för påfrestande - och för dyr. 

Valdemar Langlet 

I en bilaga till en av de första viseringsansökningarna finns ett brev från 

Valdemar Langlet på Sveriges konsulat i Budapest, som bekräftar att min far 

representerar en framstående ungersk vinproducent i de nordiska länderna. 

Dr. Langlet tillägger att han personligen känner firmans innehavare, en högt 

aktad köpman, som hade bistått sångkören "De Svenske", vars ordförande 

var Lennart Bernadotte, med ett frikostigt lån och därmed möjliggjort kö

rens framträdande i Budapest. "Hela den svenska kulturpropagandan i ut

landet [...] har anledning att i tacksam erinring bevara det stöd, som detta 

sällsynt älskvärda tillmötesgående [...] beredde", skriver Langlet.13 Kungl. 

Socialstyrelsen tycks inte ha imponerats. 

13 Valdemar Langlet var universitetslektor vid Budapests Universitet och svensk 
konsul i den ungerska huvudstaden. Som sådan och som chefsdelegat för svenska 
Röda Korset räddade han efter tyskarnas inmarsch i Ungern ett betydande antal 
ungerska judar, bland annat genom att förse dem med svenska skyddsbrev redan före 
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Vidare viseringar 

Socialstyrelsens varning till trots beviljades min fars efterföljande ansök

ningar om uppehållsvisering för sex månader, alltid tillstyrkta av Overståt-

hållarämbetet och Polisen, samt till en början åtföljda av intyg från ungerska 

vin- och livsmedelsföretag, som han nu representerade i Sverige, de nordiska 

grannländerna och de baltiska staterna. Allt efter omständigheterna ändrade 

min far så småningom sina motiveringar för ansökan. Under den första 

tiden betonade han sin verksamhet i grannländerna och framhöll att denna 

icke torde skada svenska intressen. Men efter invasionen av Norge och 

Danmark 1940 och Sveriges tilltagande importsvårigheter och hotade livs

medelsförsörjning underströk han alltmer sina utmärkta förbindelser med 

framstående ungerska livsmedelsproducenter, sin kännedom om svenska 

marknadsvillkor och sina kontakter med ledande personer på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Han hänvisade till dem som referenser, och de bifo

gade mycket riktigt goda vitsord.14 

Dagsböter 

Men fars ansökningar innehöll även mindre fördelaktiga vitsord: polisen 

noterade alltid att han förbrutit sig mot Näringsfrihetsförordningen och 

blivit ådömd böter. Det är troligt att hans tidiga viseringssvårigheter hängde 

samman med denna förseelse. 

Den 1 oktober 1938 meddelade Stadsfiskalskontoret i Stockholm Kungliga 

Socialstyrelsen "jämlikt Kungl. Maj:ts cirkulär den 26 november 1937 angå

ende insändande av uppgifter om för brott eller förseelser åtalade utlän

ningar", att ungerske undersåten Alexander Griinfeld blivit åtalad för förseelse 

Raoul Wallenbergs ankomst till Ungern. 1944 vände sig min far till dåvarande 
statsrådet Gunnar Danielson, som var vår granne, och bad om hans hjälp för sina 
syskon i Ungern. Genom Danielsons ingripande fick de som bodde i Budapest 
svenska pass, troligen av Wallenberg. De räddades. Se Björn Runeberg, Valdemar 
Langlet. Räddare i faran (Bromma 2000). Se även Langlets memoarer, Valdemar 
Langlet, Verk och dagar i Budapest (Stockholm 1946). 
14 Mina föräldrars uppehållsviseringar var giltiga endast så länge de stannade kvar i 
landet. På handskrivna kartotekskort noterades varje visering, dess giltighetsperiod 
samt anteckningen "Ej återresa". Min far ansökte dock vid några få tillfällen om 
tillstånd att återkomma till Sverige efter handelsresor. Dessa tillstånd beviljades och 
noterades. 
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mot näringsfrihetsförordningen. Samma dag erhöll min far en stämning av 

Polisdomstolen. Vid rättegången blev han dömd till femton dagsböter å fyra 

kronor. Kvittona på dessa böter sparade han hela sitt liv. 

Av en rapport från hösten 1938 samt en utlänningsdossier, som utförligt 

redogör för hans biografi, framgår att min far hade bjudit ut och direkt sålt 

fotografier i Stockholm, medan hans handelstillstånd endast tillät framtida 

leverans. Han erkände förseelsen och påstod att han tillsänts foton från en 

bekant i Paris med uppdrag att sälja dem till svenska tidningar. Bonniers 

Bokförlag hade köpt en del bilder, men andra publikationer hade inte visat 

något intresse. På rapporten noteras att han inte kunnat förevisa något pass 

utan hävdat att detta lämnats till Socialstyrelsen i samband med hans ansökan 

om förlängt visum. Socialstyrelsen tillfrågades och bekräftade uppgiften. 

Det påstods att ett klagomål hade nått kriminalpolisens utlännings

avdelning, enligt vilket en viss Griinfeld "skulle här gå omkring och utbjuda 

till direkt försäljning bilder till olika tidningar". Liknande klagomål om utlän

ningar som sålde bilder "till stort förfång för de svenska yrkesövarna [sic]" 

hade upprepade gånger ingivits av "svenska fotografer och deras föreningar".15 

Vad min far inte nämnde under sitt förhör var att "vännen" i Paris i 

själva verket var hans svåger, som innehade en fotostudio i den franska hu

vudstaden. Jag håller det för troligt att fotografierna varit med i bagaget vid 

ankomsten till Sverige, liksom även frimärken. Så vitt jag vet förde nämligen 

min far in sådana i Sverige, blev även senare tillsänd frimärken och handlade 

med dem under flera år.16 

Han visste troligen att hans handelstillstånd inte gav honom rätten att 

överlämna varor direkt till kunder, bland annat därför att kvittot på trettio

fem kronor var översatt till tre språk, bland dem tyska, som min far behärs

kade utmärkt. Men han tycks ännu inte ha insett att andra regler gällde i 

Sverige än i Polen och Ungern. Där berodde ofta judarnas överlevnad på 

deras skicklighet i att dupera myndigheterna. I Sverige fungerade systemet 

annorlunda. Han måste nu anpassa sig till detta system. 

15 Bland min fars papper finns stämningen samt kvitton på erlagda böter. De övriga 
handlingarna ligger på arkivet hos Polismyndigheten i Stockholms län. Beträffande 
pressfotografernas agerande mot judisk konkurrens under 1930-talet, se Blomberg 
(2003), s. 169. 
16 Egna barndomsminnen och uppgifter från ungerska släktingar. 
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Särskild utlänningsanmälan 

Det är svårt att med bestämdhet avgöra om de svenska myndigheternas 

förhållande till mina föräldrar påverkades av att de var judar. Sveriges 

utlänningspolitik under denna tid var ytterst restriktiv, i synnerhet när det 

gällde judiska flyktingar, och regeringens hållning gentemot judarna i 

Sverige var troligen till viss del influerad av Nazitysklands krav. Av eko

nomiska, allmänt främlingsfientliga och antisemitiska skäl vände sig dess

utom företrädare för flera professioner mot en liberal hållning gentemot 

flyktingar från nazisterna.17 

Mellan den 10 och 18 februari 1939 genomförde Socialstyrelsens utlän

ningsbyrå en särskild registrering av utlänningar som vistades i Sverige, 

bland annat i avsikt att undersöka hur många av dem som var judar. På 

det formulär varje utlänning måste fylla i efter att ha uppvisat sitt pass på 

närmaste polisstation, anmodades han/hon att angiva de uppgifter som 

nästan alltid krävdes av myndigheterna: födelseort och födelsedatum, 

civilstånd, yrke, inkomster, anledningen till vistelsen i Sverige samt reli

gion. Men i denna "särskilda utlänningsanmälan" tillfrågades utlänningen 

inte bara om sin religion, utan uppmanades också att svara på frågor som 

sannolikt var influerade av nazisternas rasistiska kategoriseringar: "Fadern 

jude? (ja eller nej), Modern jude? (ja eller nej) Vid frågans besvarande tages 

hänsyn till föräldrarnas härstamning, oavsett om de äro mosaiska trosbekän-

nare". (Författarens kursivering.) I formuläret försäkrades utlänningen att 

uppgifterna inte skulle komma "inför obehörigas ögon".18 

17 Blomberg (2003); Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktningsverksamhet i 
Mosaiska Församlingen i Stockholm 1933-1959 (Stockholm 2004). 
18 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och 

säkerhetstjänst I, Betänkande angående flyktingars behandling, SOU 1946:36; Anna 
Svensson, "Svensk registrering av judar", Judisk Krönika (1991:1); Hans Lindberg, 
Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936—1941 (Stockholm 1973); Matilda 
Olsson, '"Judisk mor och/eller judisk far?' En studie av Socialstyrelsens arbete med 
utlänningsräkningen", opublicerad C-uppsats Historiska institutionen, Uppsala 
universitet (Uppsala 2005); Blomberg 2003, s. 210. 
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Amerika 

Mina föräldrar måste ha förstått innebörden av den särskilda utlännings

anmälan, både vid ifyllandet av blanketterna (även i mitt namn) och senare, 

när Nazitysklands trupper ockuperade Sveriges grannländer och en invasion 

av Sverige syntes överhängande. 

Det är därför inte underligt att de sökte visum till USA. Enligt en kopia 

av min fars brev till den Amerikanska Legationen i Stockholm fick Masza 

Griinfeld ett "Frejdbetyg" av den ungerska polisen, men min far nödgades 

bifoga sin polisrapport och försöka förklara den. Om Amerikaresan inställ

des till följd av att visum inte beviljades (på grund av polisrapporten eller, 

troligare, till följd av Förenta Staternas restriktiva invandringspolitik) har jag 

hittills, trots förfrågningar hos det amerikanska Utrikesdepartementet, ej 

kunnat avgöra.19 Det är emellertid sannolikt att resplanerna övergavs i juni 

1941, när Hitlers trupper invaderade Sovjetunionen, och den tilltänkta färd

vägen till USA spärrades. 

Till Konungen 

I likhet med det tyska hotet måste den temporära karaktären av deras tillvaro i 

Sverige ha oroat mina föräldrar. Trots att deras visum nu förlängdes varje 

halvår, var min fars ställning som köpman inte alls reglerad. Tvånget att an

mäla sig hos myndigheterna varannan vecka och betala trettiofem kronor för 

tillståndet att hos svenska kunder söka beställningar, som sedan måste levere

ras till dem direkt från de utländska företagen, utgjorde ett dyrt och osäkert 

arrangemang. I september 1941 tog min far sina första steg på vägen till en 

ansökan hos Kungl. Maj:t om ett mer permanent handelstillstånd. 

Bland hans papper har jag funnit ett stort antal utkast till hans anhållan 

Till Konungen. De flesta är skrivna av honom själv enligt förslag från hans 

advokat. Det gällde att framhålla att det vore till statens fördel, om Alexander 

Griinfeld själv fick importera livsmedel och sälja dem från sitt eget lager, i 

19 För två diametralt motsatta uppfattningar rörande den amerikanska flyktingpoliti
ken under kriget se David S. Wyman, The Abandonment ofthe Jews. America and the 
Holocaust (New York 1998) respektive William D. Rubinstein, The Myth of Rescue. 
Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews from the Nazis (London & 
New York 1997). 
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synnerhet då transporten av små kvantiteter genom Tyskland nu var dyr och 

vansklig. Vidare var det viktigt att understryka hans egen universitetsutbild

ning och långvariga erfarenhet och förbindelser med ungerska livsmedelsföre

tag. Hans djupa kännedom om den ungerska livsmedelsproduktionen samt 

hans förtrogenhet med den svenska marknaden skulle, om tillståndet blev 

beviljat, främja hans mål: att förse det svenska folket med billiga och nyttiga 

livsmedel. 

Dessa punkter återkommer i alla de utkast min far skrev mellan oktober 

1941 och april 1942, tillsammans med detaljerade - och dokumenterade -

levnadsbeskrivningar. Hans farhågor att tillståndet inte skulle bli beviljat 

framgår tydligt i en del av dem, i synnerhet sedan han erfarit att Stockholms 

Handelskammare hade avstyrkt hans ansökan och då insett i vilken grad 

svenska köpmäns fruktan för konkurrens kunde ha inflytande på Kungl 

Maj:ts beslut. 

Familjen Griinfeld i Stockholm 1941. Foto i privat ägo. 

Handelskammarens inställning kan ha påverkats av att vissa ungerska köpmän 

missbrukat sina tillstånd, skriver han. Men själv tillhörde han icke de "visserli

gen beklagansvärda, oförskyllt hemlösa flyktingar, vilka nödtvunget söka 
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näringstillstånd för att skaffa sig en grundval för stadigvarande bosättning". 

Han framhåller att han är ungersk medborgare och har, enligt bifogat till

stånd, behållit rätten att återvända till Ungern. Emellertid, betonar han, torde 

han under rådande förhållanden möta praktiska svårigheter med genomresa 

genom vissa områden. 

I det sista och definitiva utkastet påpekar han att hans import av livsme

del från Ungern hittills tillgodosett folkförsörjningen, och att tillståndet att 

importera större varupartier, vilka kunde lagras och disponeras av honom, 

skulle främja det svenska folket. 

Till ansökan bifogades, bland annat, prästbetyg, myndighetsbevis, intyg 

från Polismyndigheten i Stockholm, intyg från skattemyndigheterna, Statens 

Livsmedelskommission, Mosaiska Församlingen i Stockholm och Overståt-

hållarämbetet. I det senare tillstyrktes visserligen anhållan, men ämbetet mot

satte sig tillstånd att handla i "öppen bod" och att anställa mer än ett biträde. 

Vidare inlämnades borgensförbindelser från flera banker samt varma rekom

mendationer från Sveriges ledande livsmedelsfirmor.20 

Kungl. Maj:ts tillstånd till ungerske medborgaren Alexander Griinfeld 

att i Stockholm under tre år idka handelsrörelse, varvid "omständigheten att 

han är utländsk medborgare icke skall utgöra hinder för honom", utfärdades 

den 30 april 1942. Det är stämplat med Konungens sigill och undertecknat 

av Gustaf V. Min far bevarade naturligtvis alla Kungl. Maj:ts tillstånd.21 

Trots att handelstillståndet var begränsat kunde mina föräldrar nu andas 

ut. De hyrde en något större våning, och där bedrevs till en början verksam

heten av Handelsfirman Alexander Griinfeld, som registrerades på Overståt-

hållarämbetet i maj 1942. Efter ett år flyttades kontoret till Biblioteksgatan 11, 

nära Stureplan. Där stannade firman även när min far sålde den vid sin pen-

20 Från Statens utlänningskommissions arkiv på Riksarkivet. Bevarade som bilagor 
till min fars ansökan om svenskt medborgarskap, i Justitiedepartementets konseljakt 
av den 12 mars 1947, finns dessutom tolv rekommendationsbrev från ledande per
sonligheter inom Sveriges främsta livsmedelsbolag från åren 1941—1942. Handlingar 
beträffande tre ansökningar om handelstillstånd finns i Handelsdepartementets 
dossier, även den på Riksarkivet. 
21 Möjligen påverkades handläggningen av ärendet av det faktum att den svenska 
flyktingpolitiken vid denna tid förändrats. Från och med hösten 1941, då den nazi
stiska regimen i Tyskland förbjudit judar att lämna tyskkontrollerat territorium, 
började Sverige ta emot flyktingar i allt större skala och ett omfattande lägersystem 
skapades. Se Tobias Berglunds bidrag i föreliggande volym. 
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sionering och till och med ett par år efter hans död. På en annan adress och 

under en annan ledning finns Handelsfirman Alexander Griinfeld AB ännu 

idag. 

Lök 

Omständigheten att min far var utländsk medborgare medförde dock svårig

heter även efter 1942. I likhet med andra utlänningar tilläts han ej besöka vissa 

strategiskt känsliga platser, däribland Stockholms Frihamn. Det förekom 

emellertid att hans speditörer lagrade hans varor i Frihamnen. I Utlännings

kommissionens dossier på Riksarkivet finns handlingar från hösten 1944, som 

vittnar om detaljerade förhandlingar om dispens från detta förbud för min far. 

Han hävdade nämligen att han regelbundet måste beträda Frihamnen för att 

undersöka tillståndet för ett stort parti lök som lagrades där. 

Medan Frihamnens kontorschef motsatte sig Griinfelds obegränsade 

tillträde till Frihamnen, stödde sig min far på intyg från experter, bland 

annat från en "av magistraten förordnad besiktningsman", som varnade att 

en "katastrof' kunde hota lagret: löken kunde börja "gro" och hela partiet 

förstöras om det inte omsorterades av en sakkunnig i god tid. Han rekom

menderade att min far skulle få tillträde minst en gång i veckan. 

Efter förnyad prövning tilläts till slut Alexander Griinfeld att besöka 

Stockholms Frihamn varje tisdag under en period av sex veckor. 

Dessa förhandlingar om tillstånd att besiktiga ett parti lök kan nu läsas 

som en kuriositet, men 1944 var det allvar. 

"Griinfeld, ungersk jude, ansöker igen" 

Ungefär samtidigt som han förhandlade om tillträde till Frihamnen började 

min far förbereda sin ansökan till Kungl. Maj:t om ett nytt handelstillstånd 

för tre år. Förfaringssättet liknade 1942 års procedur: far skrev flera utkast, 

och myndigheterna gjorde grundliga utredningar. 

Även i 1945 års ansökan gällde det att understryka Alexander Griinfelds 

stora bidrag till Sveriges livsmedelsförsörjning. Sedan han fått tillstånd att 

disponera över eget lager, skrev han, hade han importerat stora kvantiteter 

av kryddor, lök, grönsaker, fågel samt konserver. Ett viktigt exempel var 
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importen av paprika: då vanlig peppar inte nådde Sverige på grund av kri

get, hade den paprika han lyckats föra in från Ungern varit en utmärkt 

ersättning, som dessutom visat sig vara betydligt hälsosammare. Myndighe

terna hade därför till och med givit upp kravet på importlicens för paprika. 

Emellertid vägrade Stockholms Handelskammare även denna gång att 

tillstyrka min fars ansökan. Att far insåg att denna vägran kunde ha ödes

digra följder framgår av hans Promemoria, skriven den 27 mars 1945, alltså 

en dryg månad före Tysklands kapitulation. Han framhöll, att han nu an

sökte om en förlängning av ett tidigare beviljat handelstillstånd, vars villkor 

han noggrant följt. Vore han nödsakad att plötsligt upphöra med sin affärs

verksamhet, skulle han inte kunna möta sina juridiska och kommersiella 

förpliktelser, och verkningarna vore då "fullkomligt ruinerande" för honom 

och hans familj. Men även de svenska affärsmän, med vilka han hade för

bindelser, vore ej "betjänta av en dylik allt förlamande störning" i hans 

handelsrörelse. Tvärtom, skrev han, vore det "en avgjord fördel för den 

svenska marknaden, att jag med mina särskilda förutsättningar även får 

inrymmas i den kommersiella beredskap, som står färdig att möta freden". 

Min far visste nog inte hur berättigade hans farhågor var. I Handelsdeparte

mentets dossier på Riksarkivet har jag funnit en handskriven lapp utan under

skrift, troligen en sammanfattning av den utredning som gjorts i hans ärende. 

Där står: 

Griinfeld, f. 1905, ungersk jude, kom i april 1938 som representant för en 
firma för vin och livsmedel. Han erhöll 30 april 1942 tillstånd att under 3 år 
idka handelsrörelse i Sthlm [....] Ansöker igen. Handelskammaren motsäger 
sig. Överståthållarämbetet tillstyrker. (Obs. Första förlängningen av handels
rättigheter är därför prejudicerande. 2 år?) 

Varför var den anonyme ämbetsmannen så försiktig? Ligger ett stråk av 

antisemitism dold i hans notering att sökanden är jude (ett faktum som ej 

nämns i vare sig ansökan eller i själva tillståndet) och i hans farhågor inför 

att skapa ett prejudikat? Delade han kanske en uppfattning som tycks ha 

varit utbredd i Sverige under denna period: att judar och andra flyktingar 

borde återvända till sina hemländer efter krigets slut?22 Det är svårt att veta. 

Säkert är, att om handelstillståndet beviljades för tre år, skulle det vara gil-

22 Se t.ex. Hansson (2004), s. 271-273. 
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tigt i april 1948, då min familj efter tio års vistelse i landet skulle kunna söka 

svenskt medborgarskap. Det fanns alltså en risk att den ungerske juden 

Griinfeld och hans familj skulle kunna stanna i Sverige för gott. 

Faktum är, att Kungl. Maj:t den 11 maj 1945, alltså bara ett par dagar ef

ter Tysklands kapitulation, beviljade Alexander Griinfeld en förlängning av 

1942 års handelstillstånd, som gällde i två år. 

Handelskammaren tillstyrker 

Efter två år måste alltså min far på nytt söka en förlängning av handels

tillståndet. Nu ansökte han även om tillstånd att anställa mer än ett biträde, 

och Handelsdepartementet tillstyrkte, liksom Overståthållarämbetet, Riks
banken och Polisen. Intyg, rekommendationsbrev och diverse utlåtanden 

bifogades precis som tidigare. Denna gång tillstyrkte Stockholms Handels
kammare hans ansökan. 

Polisen bifogade som vanligt en utförlig levnadsbeskrivning och rappor

terade att Griinfeld hade utvidgat sin rörelse: han importerade varor från 
Egypten, Spanien och Indien såväl som från Ungern. I hans privatliv hade 

ingenting förändrats förutom födelsen av en dotter 1946. 

I sin ansökan framhöll min far att han etablerat nya affärsförbindelser på 

världsmarknaden, så att han nu kunde importera varor som var otillgängliga 

i Europa, särskilt i hans "hemland" Ungern, allt detta "till fördel för den 

svenska livsmedelsförsörjningen". 

Handelskammarens förändrade inställning har en mycket enkel förklaring: 

den 2i november 1946 hade Alexander Griinfeld beviljats inträde i Handels-
kammarföreningen, "vilket torde utvisa att Handelskammaren gynnsamt 

bedömt min hittillsvarande affärsverksamhet i trots av mitt ungerska medbor

garskap". 

I Kungl. Maj:ts Handelstillstånd förklaras den 8 augusti 1947, att "den 
omständigheten att sökanden är utländsk medborgare icke skall utgöra 
förhinder för honom att tills vidare, så länge han är bosatt i Stockholm, 

därstädes idka handelsrörelse". Det torde ha varit uppenbart för myndighe

terna, att min far inom en mycket kort tid ämnade ansöka om svenskt med

borgarskap. Om detta beviljades, skulle han inte behöva Kungl. Maj:ts 

tillstånd att idka handelsrörelse i Sverige. 
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Värdiga att bli svenska medborgare? 

En knapp månad efter det att Handelstillståndet beviljats vidtog mina för

äldrar, mycket riktigt, sina första åtgärder på vägen mot det svenska med

borgarskapet. 

I sin ansökan till Kungl. Maj:t den 30 september 1947 betonar de båda 

sin stora önskan att bli medborgare i det land de betraktar som sitt hemland 

samt sin strävan att uppfostra barnen i svensk anda och med svenska språket 

som modersmål. Min mor framhåller sin makes fasta förankring i det 

svenska näringslivet, och denna förankring framgår tydligt även i den del av 

min fars levnadsbeskrivning, som täcker åren efter ankomsten till Sverige. 

Denna levnadsbeskrivning upprepas och utvidgas i en lång rad blanketter, 

intyg och referenser, som bifogas ansökan.23 

Den polisrapport som medföljer ansökan är särskilt utförlig. Där redogörs 

ingående för min fars bakgrund, hans verksamhet i Sverige, min mors syssel

sättning inom hemmet och min skolgång. Vidare noteras min fars inkomster, 

tillgångar, sjuk- och livförsäkringar. Han har uppgivit alla sina bostäder i 

Stockholm - från och med det första pensionatet på Drottninggatan. Intyg 

från pensionats- och hyresvärdar har bifogats och deras underskrifter har 

vidimerats. Om det var min far eller polisen som tog kontakt med vederbö

rande framgår ej av texten.24 Däremot är det tydligt att min far har anmodats 

att bifoga rekommendationsbrev från svenska privatpersoner, och att dessa för 

polisen har bekräftat såväl innehållet i redogörelserna som sina underskrifter. 

Naturligtvis noteras även min fars förseelse mot Näringsfrihetsförordningen. 

De rekommendationsbrev som bifogades ansökan kan delas upp i tre 

kategorier: från svenska vänner och bekanta, från hyresvärdar och portvakter 

samt från affärskontakter. De epitet och omdömen som oftast återkommer i 

samtliga kategorier är "hederlig", "blygsam" och "skötsam". 

Vännerna betonar familjen Griinfelds utmärkta personliga egenskaper, 

barnens goda uppfostran och makarnas aktiva verksamhet i socialt arbete för 

23 Utrikesdepartementets dossier i ärendet innehåller mer än femtio handlingar. 
Förutom de utredningar som direkt berör ansökan om medborgarskap har till UD 
remitterats ett flertal tidigare dokument, som ingivits i samband med ansökan om 
Handelstillstånd. 
24 Det bör framhållas att hotell, pensionat etc var ålagda att till myndigheterna (först 
polisbyrån, senare Socialstyrelsen) rapportera om de hade utlänningar boende hos 
sig. 
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nödställda. Även portvakter och hyresvärdar framhåller - förutom intygan

det att hyran alltid betalats i tid - att familjen är stillsam, städad och älsk

värd mot grannarna. Makarna Griinfeld sägs vara "idealiska hyresgäster" och 

"goda förebilder för många infödda svenskar". 

Bland affärskontakternas vitsord finns ett par iögonfallande omdömen. 

En direktör menar att min far har egenskaper, "som man av gammalt anser 

utmärkande för svensken, såsom känsla för korrekt uppfyllande av ingångna 

avtal". Han fortsätter: 

Om myndigheterna över huvud taget finna motiverat, att i utlandet födda 
personer böra tillerkännas svenskt medborgarskap, är det min personliga 
uppfattning att Griinfeld är en värdig aspirant till dylikt. I sådant fall tvekar 
jag inte att tillstyrka hans blivande ansökan härom. 

En apotekare i Stockholm berättar att han och min far tillsammans importe

rar farmaceutiska varor från Indien, Mexiko och Argentina. Apotekaren 

meddelar att han visserligen ej umgås personligen med Griinfeld, men han 

kan intyga att min far är "anmärkningsvärt måttlig" och dessutom varken 

röker eller dricker starksprit. Som affärsman är han duktig och rättrådig, 

utan att "roffa åt sig" eller ge sig in på "lurendrejerier", skriver apotekaren, 

som till slut intygar att han utan tvekan anser Griinfeld "värdig att upptagas 

till svensk medborgare". 

Det vore intressant att veta hur mina föräldrar, som båda hade en ut

märkt förmåga att läsa mellan raderna, reagerade vid läsandet av dessa om

dömen. Det intressanta med omdömena är hur som helst att de så tydligt 

ger uttryck för föreställningar om såväl det föregivet typiskt "judiska" som 

det "svenska". Griinfeld är inte någon "jude" - varken en roffare eller en 

lurendrejare - utan "svensk", det vill säga måttlig, korrekt, hederlig, skötsam 

och med respekt för ingångna avtal. 

Kungl. Maj:t beviljar 

Den 12 mars 1948, alltså nästan på dagen tio år efter ankomsten till Trelleborg, 

upptogs av Kungl. Maj:t Alexander och Masza Griinfeld, liksom döttrarna 

Ilona och Ruth Vivianne, till svenska medborgare. Jag kan fortfarande se min 

fars ansiktsuttryck när han berättade för mig att ansökan bifallits. Händelsen 

firades i vårt hem, och till och med jag fick dricka en skål. 
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Det faktum att min far behöll just de många handlingar som hade sam

band med hans strävan att få stanna i Sverige understryker, tror jag, hur oer

hört viktigt detta mål var för honom själv och för hans familj. Handlingarna 

reflekterar otvivelaktigt en inställning som fanns hos de svenska myndighe

terna och hos vissa personer som mina föräldrar kom i kontakt med: den var 

trångsynt, chauvinistisk, antisemitisk och påverkad av Nazityskland. 1939 års 

särskilda utlänningsanmälan är bara ett exempel. De främlingsfientliga stånd

punkterna är särskilt påfallande när de betraktas genom nutida linser som 

färgats av massimmigration och mångkulturalism. Det är desto mer tragiskt 

att Sveriges dåtida hållning gentemot utlänningar i allmänhet, och judar i 

synnerhet, ledde till att otaliga judar och andra flyktingar stängdes ute från 

landet - liksom från större delen av den fria världen - och därigenom dömdes 

till förintelse. 

Men bland dokumenten finns även brev och intyg som vittnar om hjälp

samhet, vänlighet och uppskattning. Och ett fåtal judar och utlänningar fick 

trots allt möjligheten att finna tillflykt bland svenskarna. 

Mina föräldrar hörde till detta fåtal, och de var tacksamma. Samtidigt 

som de bevarade sin judiska identitet gjorde de sitt bästa för att anpassa sig 

till det land de kom att betrakta som sitt hemland. De lärde sig språket 

snabbt, och i hemmet talades svenska. De läste svensk litteratur och skaffade 

sig snart ett omfattande svenskt bibliotek. De var väl insatta i landets aktu

ella frågor och utnyttjade Stockholms kulturella erbjudanden, troligen på 

min mors initiativ. Men ännu mer påfallande är min fars utomordentliga 

företagsamhet, ihärdighet och framgång. Inom ett fåtal år lyckades han 

skaffa sig viktiga kontakter inom den svenska livsmedelsmarknaden, och 

senare även på det farmaceutiska området. Många av dessa kontakter var 

hjärtliga och långvariga, och hans firma utvecklades snabbt till ett betydande 

företag. 

Min berättelses lyckliga slut kan ses som ett mirakel. Men det är även 

följden av de tillfällen som erbjöds - trots en viss motvilja - av Sverige, ett 

land lyckligt nog att undslippa kriget. Huvudsakligen tror jag dock att det 

är resultatet av en kamp förd av två intelligenta unga människor med ambi

tion, energi och målmedvetenhet. 
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