


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). 

15 



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). 

19 



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. 
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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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