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På sensommaren 1935 höll de tyska nazist-
erna sin årliga partidag i Nürnberg. Som 
van-ligt var det en välregisserad föreställ-
ning präglad av bedövande propaganda. 
Men den här gången blev det mer än bara 
partidag. Nu antogs tre ”Nürnberglagar”, 
som formellt upphöjde antisemitismen till 
tysk statsbärande princip i akt och mening 
att definitivt segregera judar och arier. En av 
dessa, ”Lagen om skydd för tyskt blod och 
den tyska äran,” förbjöd äktenskap och 
utomäktenskapliga förbindelser mellan judar 
och arier.  

För hundratusentals par blev ”blod-
skyddslagen” en svår påfrestning. Inte 
genom någon tidigare lagstiftning hade nazi-
regimen så brutalt försökt styra över vanliga 
människors mest intima förhållanden. När-
mare en miljon personer drabbades på olika 
sätt av förbudet mot äktenskap mellan judar 
och arier. 

Det är känt från annan forskning att 
blodskyddslagen inte gick att genomföra 
riktigt så enkelt som regimen föreställt sig. 
Motstånd kom inte minst från de många som 
vägrade separera. Många sambodde natur-
ligtvis fortsättningsvis illegalt eller försökte 
få kyrklig vigsel i stället för den förbjudna 
civila ceremonin, men många emigrerade för 
att kunna legalisera sina relationer i formellt 
äktenskap. 

Enligt tysk uppfattning skulle blod-
skyddslagstiftningen tillämpas inte bara på 
rikstyskt område utan även på tyska med-
borgare i utlandet. Den internationella 

privaträtten, sådan den utformats genom 
Haagkonventionen om internationella äkten-
skap 1902, kunde både underlätta och för-
svåra Nürnbergreglernas tillämpning utanför 
Tyskand. 

Det gick i mitten av 1930-talet att ut-
skilja tre typer av statlig policy inom den 
internationella familjerätten. En första grupp 
av stater tillämpade domicilprincipen (hem-
vistprincipen), som innebar att äktenskaps-
hinder alltid prövades efter vistelselandets 
lag. Domicilprincipen gav ett kraftfullt me-
del att förhindra tillämpningen av Nürnberg-
reglerna, Många flyktingar gifte sig därför i 
stater som följde just domicilprincipen.  

En andra grupp stater byggde på regeln 
att äktenskapshinder skulle prövas efter 
lagen i kontrahenternas hemland, men 
tillämpningen kunde jämkas om den 
främmande rätten stred mot vistelselandets 
ordre public. Även i sådana stater fanns 
möjlighet att undgå Nürnberglagstiftningen, 
just med hänvisning till att rasdiskriminering 
stred mot landets rättsordning och allmänna 
rättsföreställningar. 

En tredje grupp, till vilken Sverige 
hörde, byggde på Haagkonventionen. Äkten-
skapshinder skulle prövas efter lagen i 
kontrahenternas hemland men utan möjlig-
het till prövning av om lagen stred mot 
vistelselandets ordre public. Fortfarande vid 
Hitlers makttillträde hade få kunnat förutse 
att Haagreglerna skulle legalisera den ras-
diskriminering som var Nürnberglagarnas 
kärna. 

Kyrkohistorikern Anders Jarlert har nu 
med stöd från Vetenskapsrådets forsknings-
program om ”Sveriges förhållande till 
nazismen, Nazityskland och Förintelsen” 
undersökt vad som hände med de tyska 
medborgare, som redan vistades i Sverige 
eller kom hit efter september 1935 för att 
gifta sig. Forskningsprogrammets syfte har 
varit att fokusera på vardagsnazismen och 
allmänna värderingar och attityder. Sverige 
har ju, som bekant, fortfarande långt kvar i 
bearbetningen av den nationella hållningen 



till nazismen och Hitler, och Jarlerts lilla 
bok fyller onekligen ut en kunskapslucka. 

Jarlert finner att rasföreställningar var 
allmängods på ett sätt, som en nutida 
betraktare kan finna uppseendeväckande. 
När Nürnberglagarna tillkom, uppmärksam-
mades detta mycket litet i massmedia. Så var 
dock inte fallet på andra håll. I 
Nederländerna (som tillhörde Haagkretsen 
precis som Sverige) förekom en öppen 
debatt om den tyska rasåtskillnadspolitiken, 
och domstolarna erkände inte att neder-
ländska medborgare indelades efter ras-
mässiga grunder. Nederländerna vägrade 
alltså i motsats till Sverige att tillämpa 
Nürnberglagarna. Det nederländska exemp-
let visar att det fanns ett fritt val även för 
stater, som inte godtog undantaget om ordre 
public. 

Den följsamma svenska tillämpningen 
av Nürnbergreglerna ställde en grupp sven-
ska ämbetsmän inför besvärliga avgöranden, 
nämligen de präster som fyllde den statliga 
funktionen som lysningsförrättare. Förelåg 
hinder för äktenskap mellan en svensk jude 
och en tysk arisk kvinna enligt gällande rätt i 
Sverige? Någon vilja att föra denna delikata 
rättsfråga till avgörande i domstol verkar 
inte ha funnits. 

Pastorsämbetena fick i brist på tydliga 
domstolsavgöranden rådfråga utrikesdepar-
tementet, som gav informella råd. Rätts-
tillämpningen kom därmed att faktiskt styras 
av enskilda tjänstemän, vilket ger en rätt 
pinsam bild av svensk rättssäkerhet i na-
zismens skugga. Eftersom begreppet ”judisk 
ras” inte fanns i svensk rätt, fick man nöja 
sig med kyrkoböckernas uppgifter om ”mo-
saisk trosbekännelse”, alltså tillhörighet till 
en judisk gudstjänstgemenskap.  

Detta var naturligtvis rättstekniskt under-
måligt. Därför föreslog UD 1937 att pastors-
ämbetena vid handläggningen av lysnings-
ärenden skulle avkräva de lysningssökande 
– även svenska medborgare – en ”arier-
försäkran” av följande lydelse:  

Härmed försäkrar jag på heder och samvete, att, 
såvitt mig bekant, ingen av mina far- eller 
morföräldrar tillhört den judiska rasen eller 
religionen.  

Jarlert konstaterar att denna formulering var 
något fullständigt nytt i svensk rätts-
tradition. 

Anders Jarlert försöker klarlägga hur 
Nürnbergreglerna faktiskt påverkade  svensk 
lysningspraxis. Hans undersökningsgrupp är 
visserligen inte särskilt stor, men vissa all-
männa slutsatser är ändå möjliga att dra. För 
präster, som fann den tyska lagstiftningen 
teologiskt, moraliskt eller politiskt förkast-
lig, gällde det att, utan att fällas för tjänste-
fel, finna utvägar, som försvårade tillämp-
ningen av Nürnbergreglerna. Lysningsförrät-
tarna var ju skyldiga att respektera en lag-
stiftning, som trots allt (i varje fall enligt 
UD:s bedömning) betraktades som gällande 
svensk rätt. Som statliga tjänstemän hade 
lysningsförrättarna i princip ingen valfrihet. 
Som väntat visade åtskilliga präster upp en 
betydande innovationsförmåga. Även inom 
UD invände efter hand några handläggare 
försiktigtvis mot att tillämpa ”gällande rätt” 
rakt av. 

Men få präster gjorde riktigt motstånd. 
De svenska lysningsförrättarna kan enligt 
Jarlerts bedömning ordnas efter en skala från 
motsträviga och motståndsbenägna till, un-
dantagsvis, entusiastiska för att skydda den 
ariska rasens renhet; även de senare var få. 
De flesta återfanns någonstans i mittfältet. 
De visade varken nazistsympatier eller aktiv 
motståndsvilja. ”I sin attityd till lysningsreg-
lerna kännetecknades de flesta präster 
snarast av byråkratisk acceptans”, skriver 
Jarlert. ”De följde gällande regelverk utan 
att närmare reflektera över alternativa möj-
ligheter. Denna byråkratiska acceptans kun-
de ibland ta sig uttryck som kan ha lett till 
negativa konsekvenser för de lysnings-
sökande.” 

Men var denna trohet mot vad 
lysningsförrättarna uppfattade som gällande 
rätt detsamma som medlöperi? Det blir nog 
läsarens ensak att svara på den frågan. 
Jarlert avråder oss från att dra enkla, 
emotionellt motiverade slutsatser. Vi be-
finner oss helt enkelt för långt från 1930-
talet för att riktigt kunna sätta oss in i den 
tidens metalitet, både den kulturella och den 



rättsliga. Det är nog en välmotiverad inställ-
ning. 

Anders Jarlerts grundläggande fråga om 
medlöperi kvarstår därför obesvarad. Men 
det är frestande att dra paralleller till vår 
egen tid. Kan vi klandra de präster, som för 
60 år sedan tillämpade en lagstiftning som 
det var tjänstefel att inte följa, samtidigt som 

vi entusiastiskt gör affärer med diktaturer 
som inte står Nazityskland efter i förtryck? 
Vad kommer man att säga om detta om 60 
år? 
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