


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. 

106 



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. 

Il6 



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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