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Dit men inte längre 

Antisemitismens utbredning och påverkan på svenskt tänkande och age

rande under den tidigare delen av 1900-talet är välbelagt i forskningen.1 

Dessutom var antisemitism en viktig beståndsdel i mellankrigstidens re

striktiva utlännings- och flyktingpolitik.2 Det är mot denna bakgrund vi bör 

se bondeförbundaren Otto Walléns inlägg i en riksdagsdebatt i februari 

1939, där han talade om en undermålig ras, värdet av rent svenskt blod och i 

samband med detta fällde de famösa orden: "jag erkänner gärna [...] att 

idag är jag antisemit".3 

Med tanke på tidens starka och belagda antisemitism vill jag dock mena 

att det inte är Walléns yttrande som är det mest intressanta i debatten, utan 

det faktum att han inte fick stå oemotsagd. Framträdande socialdemokrater, 

1 Se t.ex. Lena Berggren, Nationell upplysning. Drag i den svenska antisemitismens 
idéhistoria (Stockholm 1999); Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude... 
Representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900—1930 (Lund 2000); Carl 
Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering. Ostjudar och andra invandrare i 
Sverige 1860—1920 (Uppsala 2004). 
2 Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll och 
asylrätt 1900-1932 (Stockholm 1964); Hans Lindberg, Svensk jiyktingpolitik under 
internationellt tryck 1936-41 (Stockholm 1973); Paul A. Levine, From Indifference to 
Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust, 1938—1944 (Uppsala 1996). 
3 Andra kammaren (AK) 1939 nr 12, s. 31-34, citat s. 34. Debatten finns även 
återgiven i urval i Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt 
och dokument om Europas judar 1933-1945 (Stockholm 1997), s. 168-175. 
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som bland andra Zäta Höglund, kallade antisemitismen för en "barbarisk 

åskådning" och beklagade djupt att "antisemitismens avskyvärda åskådning 

och politik hållit sitt intåg i den svenska riksdagen" genom Walléns dekla

ration. Han var heller inte ensam i sin reaktion: I anförandet instämde 

omedelbart sju socialdemokratiska riksdagsmän.4 

Naturligtvis gjorde inte antisemitismen sitt intåg med just Walléns in

lägg. För att ta exempel enbart från samma debatt, hade både Axel Hansson 

(bf) och Karl Magnusson (h) uttryckt åsikter med klara antisemitiska in

slag.5 Dock hade ingen av herrarna tagit ordet "antisemit" i sin mun. Det 

Höglund och andra tycks reagera mot är alltså inte i första hand de värde

ringar som uttrycks utan Walléns tydliga anslutning till antisemitismen som 

ideologi. 

Den brittiska historikern Louise London har pekat på att den brittiska 

debatten inte tillät uttrycklig och programmatisk antisemitism men att en 

mer vardaglig anti-judisk hållning tillhörde det normala.6 Dansk forskning 

har visat att liknande omständigheter rådde i Danmark och den svenska 

debatten från februari 1939 pekar mot att samma mönster återfinns i Sve

rige.7 En svensk politiker kunde likt Magnusson och Hansson - för att ta 

två exempel - mycket väl tillåtas att uttrycka en anti-judisk hållning med 

motiv hämtade från traditionella antisemitiska tankestrukturer. Men han 

fick inte, likt Wallén, öppet deklarera sig som antisemit. Där gick en tydlig 

gräns. 

Det antisemitiska bakgrundsbruset 

Under mellankrigstiden och de tidiga krigsåren förde Sverige en restriktiv 

flyktingpolitik för att utestänga judar. Denna politik övergavs efter hand 

4 AK 1939 nr. 12, s. 35ff, citat s. 35 (Höglund). Instämmande av O. W Löfgren, U. R 
Jacobson, C. S Cruse, L. HJ. Lindahl, G. E Holm, S. Molander, alla socialdemo
krater. För Vougt se AK 1939 nr. 12, s. 34, även inlägg s. 25-29. 
5 AK 1939 nr. 12, s. 19 (Hansson), s. i9f (Magnusson). Om tidigare antisemitiska 
riksdagsinlägg, se bl.a. Hammar (1964), 54ff. 
6 Louise London, Whitehall and the Jews, 1933—1948. British Immigration Policy, 
Jewish Refugees and the Holocaust (Cambridge 2000), s. 276. 
7 Sofie Lene Bak, Dansk antisemitisme 1930—1945 (Köpenhamn 2004), Cecilie Felicia 
Stokholm Banke, Demokratiets skyggeside. Flygtinge og menneskerettigheder i Danmark 
for Holocaust (Odense 2005). 
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och judar släpptes in. Men det finns tydliga tecken på att uppfattningen att 

judar var ett problem fortlevde.8 Detta för tankarna till Londons resone

mang: Antisemitismen var en självklar beståndsdel i föreställningar om judar 

men behövde inte visa sig i fientliga handlingar eller i programmatiska anti

semitiska ställningstaganden. Hur skall detta förstås? 

Karin Kvist Geverts försöker utifrån denna fråga problematisera relatio

nen mellan antisemitismens uttryck i attityder och agerande i tesen om det 

antisemitiska bakgrundsbruset.9 I korthet innebär det att antisemitismen var 

en del av det normala i det svenska samhället under 1930- och 1940-talen. 

Det betyder att utgångspunkten för analysen inte längre är frågan huruvida 

aktörerna hade antisemitiska attityder - det förutsätts - utan i vilken mån 

sådana påverkade agerandet. Angående den teoretiska termen skriver Kvist 

Geverts: "Bakgrundsbruset kan liknas vid termen 'vitt brus' som används 

inom statistik och signalbehandling för att beskriva jämt fördelade stör

ningar. Vitt brus är en slags ljudmatta [...] som låter ungefär som ett radio

brus [...]. Inom psykologin används termen 'vitt brus' för att beteckna höga 

och låga ljud som människan inte uppfattar men som finns i bakgrunden 

hela tiden som ett ständigt bakgrundsbrus".10 

Denna målande beskrivning av ett teoretiskt begrepp kan göras mera 

vardaglig. Vi tänker oss ett rum där ett antal aktiviteter och samtal försiggår. 

I bakgrunden brusar en högtalare. Bruset uppfattas sällan på grund av att 

alla är vana vid ljudet men också till följd av att de olika samtalen döljer 

bruset. Men på vissa platser i rummet, under vissa förutsättningar, påverkas 

8 Bl.a. min egen forskning pekar mot detta, se Mikael Byström, En broder, gäst och 
parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i 
svensk offentlig debatt (Stockholm 2006). Se även Mikael Byström & Karin Kvist 
Geverts, "Från en aktivism till en annan. Hur ska Sveriges agerande i flyktingfrågan 
under andra världskriget förklaras?", i Lars M Andersson & Mattias Tydén (red.), 
Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm 2007). 
9 Karin Kvist Geverts vid Uppsala universitet arbetar med en avhandling om antisemi
tism inom Socialstyrelsens utlänningsbyrå. Uttrycket "det antisemitiska bakgrunds
bruset" myntades av Stéphane Bruchfeld i artikeln '"Löjliga anklagelser' - om den s.k. 
historierevisionismen", Historisk tidskrift, tema Antisemitism, (1996:1), s. 131, dock med 
delvis annan innebörd. 
10 Karin Kvist Geverts, Svensk flyktingpolitik i skuggan av Förintelsen. En undersökning 
av utlänningsbyråns attityder och agerande mot de judiska flyktingarna 1938—1944, 
Historiska institutionen och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, 
Uppsala universitet, opublicerat seminariemanus (2006), s. I9f. 
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parterna av att ljudet distraherar dem, får dem att tappa tråden i samtalet 

eller aktiviteten, öka röstvolymen eller helt enkelt sluta tala för att något 

stör. Det antisemitiska bakgrundsbruset skall förstås som detta högtalarbrus. 

Det finns där som en bakomliggande ljudbild och påverkar emellanåt hur 

samtalen och aktiviteterna formas. 

I denna artikel skall jag pröva tesen om det antisemitiska bakgrunds

bruset i en analys av svenska riksdagsdebatter rörande judar under perioden 

1942-1947-

Vid humanitetens yttersta gräns 

Den 13/10 1942 publicerade historikern och debattören Hugo Valentin sin 

artikel "Utrotningskriget mot judarna" i Göteborgs Handels- och Sjöfarts

tidning. Artikeln, som tidigare tryckts i Judisk Krönika, presenterade en 

skakande skildring av hur judarna tvingades till slavarbete, undernäring, 

fångenskap, fördrivning och död.11 

Avslöjanden i stil med Valentins fick dock ett mycket begränsat ge

nomslag i den politiska debatten. En riksdagsman som inte höll tand för 

tunga var E.G.C. Brandt (s) som i januari 1943 kommenterade de nya 

uppgifterna med att engagerat tala för att behandlingen av judar inte 

längre var en politisk fråga utan en fråga om att hålla människan på rätt 

sida om humanitetens yttersta gräns.12 

Brandt var en av få som tidigare engagerat sig för judarnas sak. Han var 

huvudmotionär när ett förslag gällande lag mot rashets lades fram redan i 

januari 1942. Frågan om en lagstiftning mot raspropaganda skulle sedan 

återkomma vid ett flertal tillfällen och debatterna kring förslagen erbjuder 

11 Artikeln finns återgiven hos Saul Friedländer, Massmurder and German Society in 
the Third Reicb (Uppsala 2001), s. 6off. Svanberg & Tydén (1997) har visat att 
kunskap om vad som skedde med Europas judiska befolkning var tillgänglig under 
stora delar av mellankrigs- och krigstiden. Dock kan distinktionen mellan kunskap 
och insikt problematiseras. Valentins och andras agerande visar att insikt faktiskt var 
möjlig i samtiden. Just nu arbetar Göran Leth och Ester Pollack vid institutionen för 
Journalistik, media och kommunikation 0MK) i Stockholm med ett projekt som 
undersöker pressens bevakning av judeförföljelsen och Förintelsen. 
12 Första kammaren (FK) 1943 nr. 2 s. 47ff (Brandt). Se även Fredrik Ström (s) FK 
1942 nr. 29, s. 7$f (Ström). 
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ett belysande exempel på riksdagens allmänna inställning till judar och 

antisemitism.13 Låt oss därför följa dessa debatter litet närmare. 

Lag mot raspropaganda - försök ett 

I januari 1942 lades i både första och andra kammaren fram en likalydande 

motion med förslag om att en lag mot raspropaganda skulle utredas.14 Argu

mentationen hade sin utgångspunkt i den förhärjande antisemitismen även 

om nyckelbegrepp som "jude" eller "antisemitism" inte användes så fre-

kvent. Motionen bör emellertid läsas som ett demokratins upprop mot 

diktaturens Tyskland eftersom huvudtesen löd att antisemitism var ofören

ligt med demokrati. Vad som hände ute i Europa ansågs vara något full

ständigt främmande "för svensk tradition och kultur" medan rashets som 

företeelse stred mot all rättsåskådning eftersom "människovärdet och [...] 

medborgares värde är oberoende av 'ras' och härkomst". I botten fanns alltså 

både ett politiskt och ett djupt humanistiskt perspektiv. Motionärerna ville 

rikta uppmärksamheten mot de rasistiska, etniska och ideologiska aspek

terna av det pågående kriget. 

Första lagutskottet svarade i maj att det i sak delade den uppfattning som 

uttrycktes i motionen och medgav att de lagar som behandlade förföljelse och 

förtal på grund av politiska åsikter inte täckte spörsmålet i fråga. Detta sågs 

som problematiskt eftersom "den allmänna anständighetskänslan" blev djupt 

sårad av påhopp baserade på ras eller religion. Men eftersom Straffrättskom

mittén redan inlett en översyn av strafflagen, under vilken frågan låg, såg sig 

utskottet inte ha någon möjlighet att tillmötesgå motionen och därför avslogs 

den.15 

13 Danmark lagstiftade mot rashets redan 1939. Processen och debatterna kan följas hos 
bl.a Bak (2004), främst kap. 13. 
14 Motion 1942 nr. 179 (FK), nr. 233 (AK). I FK var Brandt huvudmotionär. Under
tecknade motionen gjorde även bl.a. Georg Branting, Fredrik Ström, Bertil Eriksson, 
Theodor Magnusson och Hemming Sten. I AK var Rut Gustavsson centralfiguren. 
Hon hade understöd av Bertil von Friesen, Kerstin Hesselgren och Thorwald Ekdahl. 
15 Första lagutskottet 1942, utlåtande nr. 42, s. 8-12. Utskottskommentarer s. uf. 
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Lag mot raspropaganda - försök två 

Den 22 januari 1943 återkom motionen i båda kamrarna.16 Det som föran

ledde detta var förföljelsen "och förintelseåtgärderna mot den judiska be

folkningen i hela Europa - varom fruktansvärda upplysningar [...] blivit 

bekanta". Till skillnad från i den förra motionen var antisemitismen nu det 

helt centrala temat. De "upplysningar" som motionärerna blivit bekanta 

med, via till exempel Valentins artikel, hade de tagit på största allvar. För att 

ge eftertryck åt hur hotfull situationen var framhölls den norska tragedin, 

där deportationen av norska judar torde ha åsyftats. Sverige kunde inte göra 

mycket åt historiens största judepogrom men, framhöll motionärerna, ge

nom lagstiftning kunde åtminstone den inhemska rashetsen stävjas. 

I maj lämnade utskottet sitt svar. Inte heller denna gång gick man mo

tionärerna till mötes; liksom vid föregående tillfälle framhölls att en utred

ning av strafflagen redan pågick. Det mest förvånande är en reservation 

gjord av Birger Gezelius (h), Gösta Siljeström (h) och Carl Lindberg (s) i 

vilken det hävdades att ingenting hade hänt sedan utskottet senast behand

lade motionen som innebar några förändrade perspektiv i frågan.17 Detta är 

förvisso ingen ovanlig kommentar från ett utskott när gamla eller reviderade 

motioner läggs fram på nytt, men i just det här fallet är det en tämligen 

uppseendeväckande formulering. Ty även om reservanterna inte trodde på 

uppgifterna om utrotningskriget på kontinenten var de knappast ovetande 

om vad som drabbat de norska judarna. 

I den efterföljande debatten pläderade både Georg Branting (s) och Brandt 

för lagens nödvändighet. Argumenten var hämtade från Europa och den "ju

diska rasens förintelse" i "speciella avlivningsläger". Branting, en av de debat

törer som i debatten om utlänningslagen 1937 förgäves hade krävt att rasför

följelse skulle omfattas av asylrätten, ger oss en ledtråd till reservanternas och 

andra parlamentarikers inställning. Han påstod sig ha hört lagutskottets leda

möter säga att vad som hände judarna inte angick Sverige. De skulle vidare ha 

menat att det vore ett brott mot neutraliteten om Sverige stiftade en lag mot 

antisemitism, eftersom antisemitismen kunde ses som en hörnpelare i den 

16 Motion 1943 nr. 90,1943 (FK), nr. 137 (AK). 
17 Första lagutskottet 1943, utlåtande nr. 34, s 1-6. Reservationer se s. 6. Även Georg 
Branting reserverade sig men med syfte att riksdagen skulle ge uppdraget att utreda 
en lagstiftning. 
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tyska politiken. Detta pekar mot en mycket strikt tolkning av neutralitets

begreppet, enligt vilken en lag för judarnas skydd kunde uppfattas som en 

åtgärd riktad mot det nationalsocialistiska Tyskland. Branting var överlag 

mycket kritisk till det "tillhälften toleranta betraktelsesätt på antisemitismen" 

som utskottet uppvisade. Också Brandt ansåg att både "medveten" och 

"omedveten" antisemitism spred sig i Sverige. Bland annat exemplifierade han 

med en hänvisning till den riksdagsledamot - tyvärr framgår det inte vem som 

avses - som skulle bli mycket förvånad om någon kallade honom för antisemit 

men som i pressen likväl hade sagt att "om judarna äro illa omtyckta, är det 

deras eget fel".18 

Jag menar att denna andra motion hade minst tre syften. Det första, 

utan inbördes rangordning, var att ta symbolisk och principiell ställning 

mot judeförföljelsen. Det skall noteras att även om argumenten för en lag 

hämtades från utrikeshändelser så föreslog motionärerna inte något aktivt 

utrikesengagemang. De var tvärtom tydliga med att poängtera att inget mer 

kunde göras än att stävja en inhemsk antisemitism. Det andra syftet var att 

gå till angrepp mot diktaturen och det som ansågs vara ett allt för ljummet 

svenskt ställningstagande för demokratin. Detta var centralt i den första 

motionen, som talade om antisemitismen som demokratins antites, och det 

är i ljuset av detta som också den andra motionens något mer otydliga 

kopplingar mellan dessa företeelser skall läsas. Därmed följer också det 

tredje syftet, nämligen att kritisera neutralitetspolitiken så som den tolkades 

av flertalet i riksdag och regering. Enighetsnormen hade alltjämt sitt grepp 

om riksdagen19 och i och med detta var det riskabelt att explicit kritisera 

neutraliteten. Men motionerna och debattinläggen från Branting och 

Brandt kan uppfattas som argument för att när en diktatur utför handlingar 

som strider mot demokratins väsen var det en plikt att överge neutraliteten 

och öppet gå emot diktaturens intentioner. 

18 För Brantings och Brandts inlägg, se FK 1943 nr. 18, s. 46ff. 
19 Karl Molin, Försvaret, folkhemmet och demokratin. Socialdemokratisk riksdagspolitik 
I939~I945 (Stockholm 1974), s. 207ff. och 342-348; Kent Zetterberg, Liberalism i kris. 
Folkpartiet 1939-1945 (Stockholm 1975) s. 22ff. 
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Nya försök 

Men Brandts och Brantings pläderingar hjälpte föga. Motionen avslogs på 

nytt. Efter kriget, 1946, tog Sten Wahlund (bf) upp tråden när han i en 

interpellation undrade vad som kunde göras för att stoppa den antisemitiska 

propaganda som spreds i landets skolor.20 Statsminister Tage Erlander (s) 

menade att den antisemitiska propagandan inte varit särskilt omfattande 

och att den heller inte hade haft någon effekt eftersom den endast hade 

"väckt löje eller förargelse och harm". Ett regeringsingripande skulle därför 

snarast få negativa konsekvenser. Ty där det inte fanns någon antisemitism 

skulle en åtgärd endast verka menligt "för barn av judiskt påbrå, som under

visas i skolan och där smält väl in". Lagstiftning i all ära men, menade 

Erlander, i det här fallet gick vägen via en aktiv upplysningsverksamhet med 

fostran för människovärdet.21 

Liknande åsikter framkom när justitieminister Herman Zetterberg (s) 

1947 svarade på en interpellation ställd av Manne Ståhl (fp) vars syfte var att 

åter ta upp frågan om en lag mot "spridning av rashets".22 Även Zetterberg 

menade att Sverige i stort sett varit förskonat från antisemitism. Den propa

ganda som förts hade ibland varit grov, det medgavs, men det hette att den 

inte hade haft någon effekt på allmänheten. En lagstiftning sågs dessutom 

som ytterst problematisk. Vad skulle hända med "saklig kritik" mot exem

pelvis "sekter" av olika slag om kritikerna fruktade att de skulle bli föremål 

för lagens granskande öga? Och skulle inte en lag ge näring åt de grupper 

som menade att judarna redan var en privilegierad grupp? Zetterberg lyfte 

istället fram en plan på, som han kallar det, en "snuskparagraf' vars syfte var 

att förhindra spridning av pornografi och annat som kunde väcka anstöt. 

Denna paragraf, menade justitieministern, skulle mycket väl kunna in

rymma förbud mot rashets i form av "påstådda judiska grymheter, ritual

mord och dylikt".23 

När propositionen om revidering av strafflagen lades fram 1948 hette det 

därför att "vissa fall av rashets" kunde läggas till den paragraf som talade om 

företeelser som "sårar tukt och sedlighet eller genom grov kränkning av 

20 FK 1946 nr. 5, s. 3 (Wahlund). 
21 FK 1946 nr. 15, s. 3ff (Erlander). 
22 AK 1947 nr. 28, s. 66 (Ståhl). 
23 AK 1947 nr. 36, s. 63ff (Zetterberg). 
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andras människovärde är ägnad att väcka allmän anstöt" ,24 I anslutning till 

propositionen hade dock motioner väckts av Åke Holmbäck (fp) i första och 

Hilding Hagberg (k) samt Erik Karlsson (k) i andra kammaren, vilka beto

nade nödvändigheten av att ta ett starkare juridiskt avstånd från antisemi

tism och annan rashets än genom att låta det bakas in i en allmän paragraf.25 

Det var den linje som slutligen vann i riksdagen: Rashets förbjöds i lag ge

nom en egen paragraf i lagstiftningen. 

Den korta debatten i samband med att lagen klubbades igenom visar 

dock att lagen trots allt hade sina belackare. Gezelius, som reserverat sig vid 

1943 års försök, vädrade åter sitt missnöje med lagstiftningen, denna gång 

med motiveringen att den var allt för bristfällig. Högerns Karl Wistrand 

ansåg det synnerligen orättfärdigt att det skulle bli förbjudet att förtala till 

exempel zigenare och Jehovas vittnen, men att det alltjämt gick för sig att 

skända landets domarkår och officerare. För bondeförbundaren Oscar 

Werner var lagstiftningen onödig eftersom svenskarna "äro ett upplyst folk" 

och inte ägande sig åt rashets.26 

Flera exempel ovan avslöjar stora mått av naivitet, där antisemitismen 

inte tas på allvar. Det synes som att de katastrofer som skett ute i Europa 

inte beaktades och därmed förblev antisemitismens uttryck och konsekven

ser diffusa begrepp. Antisemitismen sågs dessutom inte som ett svenskt 

problem och framförallt inte som ett aktuellt sådant. Åsikten att lagstiftning 

snarast skulle underblåsa antisemitism möter hos Erlander, Wistrand och 

Zetterberg och det antyds att en lagstiftning skulle kunna tolkas som en 

privilegiering av judarna. 

Vi behöver inte misstro vare sig Erlanders eller Zetterbergs intentioner att 

motverka antisemitismen. Zetterberg var trots allt på det klara med att det 

fanns ett problem vilket kunde lösas på juridisk väg. Men han stannar vid att 

endast grova omdömen i form av anklagelser om ritualmord med mera skulle 

stävjas och motverkas av samma skäl som pornografi. Det är värt att notera att 

Zetterbergs argumentering i första hand gällde hur "allmänheten" kunde 

stötas av grova förolämpningar och att problemet i mindre utsträckning 

handlade om hur judar skulle skyddas från antisemitism och rashets. Genom 

att endast uppmärksamma de grova dragen i antisemitiska föreställningar 

24 Prop. 1948 nr. 80, s. 23 (18:13 under ändringar i strafflagen) 
25 Motion 1948 nr. 280 (FK), framför allt s. iif, nr. 432 (AK). 
26 FK 1948 nr. 24, s. 110 (Wistrand), AK 1948 nr. 24, s. io8f (Werner), s. 109 (Gezelius). 
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lämnades de mindre anstötliga formerna utan kommentarer. Möjligen visar 

det att vissa uttryck för antisemitiska tankefigurer inte uppfattades som sådana 

av Zetterberg. Han var i så fall inte ensam om denna hållning. 

Judarnas eget ansvar 

Socialminister Gustav Möller (s) kunde många gånger uppvisa en rannsa

kande hållning vad det gällde brister i flyktingpolitiken.27 Men angående 

förkrigspolitiken gentemot judarna var Möller i januari 1945 alltjämt ovillig att 

göra djupare reflektioner: 

Det är riktigt att man då var mycket obenägen att ta emot några större antal 
av sådana som voro förföljda i sina hemländer därför att de voro judar. Men 
även om det på den punkten kan ha rått och naturligtvis kommer att råda 
mycket delade meningar, huruvida denna restriktiva politik var befogad eller 
inte, så vill jag att man inte ska glömma, att det här i landet finns mosaiska 
församlingar, och jag vågar försäkra kammarens ledamöter, att den svenska 

regeringen, då det gällde att släppa in judar i landet, var åtminstone lika ge
nerös som den mosaiska församlingen i Stockholm. Jag vill bara att detta 
också skall antecknas till protokollet.28 

Denna passus har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats av forsk

ningen.29 Men diskussionen har oftast stannat vid frågan huruvida 

Möller hade rätt eller om de mosaiska församlingarna de facto hade 

kunnat göra mer, något som är utgångspunkten för Pontus Rudbergs 

artikel i denna antologi. Dock torde det vara uppenbart att den medve

tet restriktiva politik som regeringen drev, och de regler som omgav 

frivillig flyktinghjälp, var av större betydelse för hur många judar som 

släpptes in än hur mosaiska församlingen agerade. 

Utifrån citatet ovan står det hur som helst klart att Möller uppenbarligen 

ansåg att svenska judar hade ett större ansvar för att rädda kontinentens 

27 Se t.ex. FK 1943 nr. 18, s. 6-15; FK 1945 nr. 3, s. 86 (Möller). 
28 FK 1945 nr. 4, s. 11 (Möller). 
29 Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska församlingen i 
Stockholm 1933-1950 (Stockholm 2004), s. 736 Sverker Oredsson, Svensk rädsla. 
Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft (Lund 200t), s. 266f.; Lindberg 
(1973); Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring En svensk kultur
historia (Stockholm 1992), s. 292ff. 
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judar än vad regeringen eller svensken i gemen hade. Därigenom lades skul

den för vad som hade hänt på judarna själva.30 Hade de svenska judarna 

bara varit mer villig att hjälpa "sina egna", tycks Möller mena, hade situa

tionen sett annorlunda ut. Det är för övrigt anmärkningsvärt att den re

striktiva politiken också i efterhand, när nazisternas illdåd var kända, kunde 

anses befogad. 

Knut Petersson (fp) kommenterade Möllers inlägg. Han betvivlade 

inte - det var i stället honom väl bekant - att "vissa judiska kretsar här i 

landet inte alls var så angelägen att uppmuntra immigration av judiska 

flyktingar, men jag vill på det bara svara [...] att det förefaller mig som 

om den svenska flyktingpolitiken inte borde bestämmas av sådana syn

punkter, utan av hänsynen till och omtanke om våra egna kulturtradi

tioner, rättstraditioner och rättsuppfattning".31 Jag menar att Petersson, 

som annars var en mycket empatisk och progressiv debattör, i sitt utta

lande sätter de svenska judarnas agerande, eller icke-agerande, i kontrast 

till "våra egna" uppfattningar om rätt. Detta kan tolkas som att 

Petersson ansåg att svenska judar inte var svenskar i egentlig mening, 

eller åtminstone stod för en annan rättsuppfattning och en annan kul

tur. De var judar, något annat. 

De danska judarna 

Jag har i annat sammanhang formulerat hypotesen om "den nordiska 

tanken".32 I korthet innebär den att det i första hand var mot etniska 

nordbor som Sverige menade sig ha ett flyktingpolitiskt ansvar under 

andra världskriget och att det nordiska ansvaret var överordnat frågor 

om till exempel flyktingens ideologiska hemvist eller flyktingens skydds-

eller humanitära behov.33 Hypotesen om den nordiska tanken har klara 

30 Ett inte helt ovanligt argument, se t.ex. Andersson (2000), s. zif; Henrik Bachner, 
Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 194$ (Stockholm 1999), s. 67. 
31 FK 1945 nr. 4, s. nf (Petersson). 
32 Detta begrepp bör inte blandas samman med den "nordiska tanke" som 
formulerades i Nazityskland, grundad på rasbiologiska och mytiska föreställningar om 
en arisk samhörighet mellan de nordiska länderna och Tyskland. Se Birgitta E. 
Almgren, Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933-1945 (Stockholm 
2005), s. 5if. 
33 Byström (2005). 
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beröringspunkter med Paul A. Levines broderfolkshypotes.34 Levine 

betonar att de nordiska judarna kunde ses som ett broderfolk och där

med kunde omfattas av ett aktivt svenskt stöd. Jag menar att ytterligare 

ett steg kan tas i analysen: Även om dessa flyktingar var nordbor så var 

de alltjämt också judar. De nordiska judar som flydde till Sverige om

nämndes och diskuterades på ett annat sätt än övriga nordbor. De var, 

för att parafrasera, i bästa fall "halvbröder" och som sådana hade de 

ingen självklar plats i familjen. Detta är en viktig kontext när vi skall 

förstå det svenska agerandet och debatten vid mottagningen av de 

danska judarna hösten 1943. 

Kommentarerna till utrikesminister Christian Giinthers (opol) relativt 

utförliga redogörelse för händelseförloppet var vid det hemliga sammanträ

det i oktober minst sagt sparsamma.35 Östen Undén (s) sade visserligen att 

aktionen hade lett till stor tillfredsställelse "både inom och utom vårt land" 

men mycket mer framkom inte.36 

I höstsessionens inledande debatt i riksdagen fick däremot de danska 

flyktingarna ett större utrymme. Flera talare uttryckte tacksamhet mot re

geringen för att den tagit emot dessa "olyckliga människor" och det gjordes 

ingen hemlighet av att flyktingarna till stor del utgjordes av judar. Visserli

gen valde några att tala om danska flyktingar i allmänhet37 men andra talade 

om de "danska flyktingarna av judisk börd" eller helt enkelt "de danska 

judarna".38 Flera debattörer underströk att det Sverige gjort för dessa judar 

låg i linje med tanken på ett framtida Norden.39 Att agera till förmån för 

danska judar var också att handla för Nordens sak.40 

Några månader senare redogjorde statsminister Per Albin Hansson (s) 

och utrikesminister Giinther bland annat för "frågan om de danska judarna" 

och "andra flyktingar från Danmark". Där gjordes en poäng av att så många 

34 Levine (1996). 
35 Hemliga sammanträdet, FK 1943 18/10, s. I95ff (Giinther). 
36 Hemliga sammanträdet, FK 1943 18/10, s. 201 (Undén) 
37 FK 1943 nr. 28, s. 42 (JB Johansson), s. 45 (Åkerberg, 2:e vice talman), s. 54 
(Gränebo, i:e vice talman). 
38 AK 1943 nr. 28, s. 14 (von Friesen), s. 39, (Waldemar Svensson), s. 18 (Vougt). 
39 FK 1943 nr. 28, s. (Ohlin), s. 39f (Sandler), AK 1943 nr. 28, s. 18 (Vougt). 
40 FK 1943 nr. 28, s. 39f (Sandler), AK 1943 nr. 28, s. 18 (Vougt). 
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flyktingar, också judar, omgående satts i arbete.41 Vad den summariska 

redogörelsen visar är att man från regeringens sida inte såg alla danska flyk

tingar som ett broderfolk utan gjorde en indelning i "judar" och "andra".42 

Detta kom också tydligt till uttryck i den allmänna samhällsdebatten, inte 

minst i en påtaglig rädsla för hur dessa danska judar skulle påverka förhål

landena på den svenska arbetsmarknaden.43 Det är möjligtvis denna rädsla 

som märks i Hjalmar Svenssons (bf) bekymrade reflektion över "hur det ska 

bli i framtiden, därest dessa flyktingar komma att uppträda i sådana antal, 

att de kan föra med sig vissa bekymmer".44 

Ett förslag inte värt att bemöta... 

De danska judarnas situation ledde till ett visst aktivt engagemang men över 

lag var judarnas situation och antisemitism ett försumbart problem för 

många svenska parlamentariker. 

Låt oss backa tillbaka till maj 1943, några månader efter den andra motio

nen om lag mot raspropaganda och cirka ett halvår efter Valentins artikel. Då 

bad Hilding Hagberg (k) utrikesministern och regeringen att pröva möjlighe

ten att den svenska Greklandshjälpens45 fartyg på hemvägen skulle kunna ta 

med flyktingar, "särskilt då [...] judiska flyktingar". "Det försiggår en utrot

ningskampanj mot det judiska folket i det av tyskarna besatta Europa", kon-

41 Hemliga sammanträdet, FK 1943 17/12, s. 2i3f (Hansson) och likalydande AK 
(Gunther). 
42 Karin Kvist Geverts resultat visar att detta särskiljande också förekom inom 
utlänningsbyrån, både i diskussionerna och i praktiken. Officiellt hade judar upphört att 
särskiljas från andra flyktingar i augusti 1943, men internt fortsatte detta förfaringssätt 
åtminstone fram till februari 1944. Se även Byström & Kvist Geverts (2007). 
43 Mikael Byström, "Goda självförsörjare eller främmande råttor? Den offentliga 
diskussionen kring flyktingens plats på arbetsmarknaden 1942-1947", Arbetarhistoria 
(2006:2-3). För synen på judisk arbetskraft, se Sven Nordlund, '"Kriget är slut. Nu kan ni 
återvända hem!' Judiska flyktingar på svensk arbetsmarknad 1933—1945", Historisk 
Tidskrift, (1999:1). För den utländska arbetskraften se Björn Horgby, Dom där. 
Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890—1960 (Stockholm 1996); Lars 
Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och polska koncentrationsläger-jangar 
som reservarbetskraft i skånska jordbruk kring slutet av andra världskriget (Lund 1995); Sven 
Nordlund, Invandringen till Sverige 1920—1945 (Göteborg 1970). 
44 Hemliga sammanträdet, AK 1943 17/12, s. 555 (Svensson). 
45 Greklandshjälpen 1942—1945 var en aktion där svenska Röda korset var involverat och 
där mat och andra förnödenheter skickades till Grekland. 
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staterade Hagberg, och framhöll att hans förslag inte var "alldeles omöjligt" att 

genomföra.46 Trots att kommunisterna på flera plan var ett isolerat parti är det 

ändå uppseendeväckande att ingen annan talare vare sig stödde eller förkas

tade förslaget. Hagberg stod helt ensam, som om han nämnde en fråga som 

inte gick att diskutera. Utrikesminister Giinther torde ha känt till åtminstone 

lika mycket om "utrotningskampanjen" som Hagberg eller Brandt men han 

valde att inte ta upp frågan i sina genomgångar. Inte heller kommenterade 

han Hagbergs förslag, en underlåtelse som Hagberg gjorde en poäng av ge

nom att begära att detta skulle föras till protokollet. 

Vad detta tydliga förtigande av frågan kan betyda är öppet för tolkning. 

Kanske var det av rädsla för tyska reaktioner som Giinther och riksdagen 

höll tyst. Kanske var det av hänsyn till Greklandshjälpens fortskridande som 

frågan negligerades. Kanske var det för att frågan ansågs oviktig. Men det 

måste likväl poängteras att det var ett explicit och fullt rimligt förslag på en 

svensk aktivitet för judarnas sak, ett förslag som fick eka ut i tomma intet. 

.. .och ett förslag omöjligt att avböja 

I slutskedet av kriget igångsattes den Röda korsaktion, som har gått till 

historien som "De vita bussarna". Bland de räddade koncentrationsläger

fångarna fanns många judar, dock osäkert hur många.47 Under våren tillmö

tesgick regeringen också en förfrågan från de allierades hjälporgan UNRRA 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) om att ta emot 

ytterligare koncentrationslägerfångar, främst svårt sjuka kvinnor, som skulle 

ges vård och omsorg under en kortare tid för att sedan återvända till sina 

hemländer.48 

46 Hemliga sammanträdet, AK 1943 13/5, citat s. 49if och 506 (Hagberg). 
47 Exakt hur många koncentrationsfångar som hjälptes till Sverige genom de vita 

bussarna är ännu inte fastslaget av forskningen och inte heller hur många av dessa 

som var judar. Se Ingrid Lomfors, Blind fläck. Minnen och glömska kring Svenska 

röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945 (Stockholm 2005), s. föff; Sune Persson, 

"Vi åker till Sverige". De vita bussarna 1945 (Rimbo 2002) s. 432ff; Olsson (1995), s 

27f. 
48 Se t.ex. Steven Koblik, "Om vi teg, skulle stenarna ropa". Sverige och judeproblemet 
I933~I945 (Stockholm 1987), s. 141; Olsson (1995), s. 27f. Om UNRRA, se t.ex. Kim 
Salomon "The Cold War Heritage: UNRRA and the IRO as Predecessors of 
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Trots att Hagbergs förslag aldrig ledde till något agerande, gjorde alltså 

svenska myndigheter andra insatser till hjälp för judarna vid krigsslutet. 

Men tyder det nödvändigtvis på en förändrad attityd? Inte helt självklart. 

Forskningen kring Röda korsaktionen visar att det i första hand var svenskar 

i Tyskland och etniska nordbor som skulle ges plats i Bernadottes vita bus

sar.49 Och om den så kallade UNRRA-aktionen sade Möller följande i maj: 

"Den svenska regeringen har icke ansett sig kunna avvisa anspråk av detta 

slag, men jag medger att vi varit ganska restriktiva. Vi ha sagt att vi kunna 

tänka oss att taga emot ett tiotusental barn och sjuklingar, som alltså tillsvi

dare kanske under några månader skulle få vistats i Sverige". I FK tillade 

han att möjligen skulle "vi inte slippa undan" med dessa.50 Han var i presen

tationen av hjälpaktionen också mån om att understryka att åtagandet avsåg 

en kortare period eftersom kontingenten sedan skulle resa vidare eller åter

vända till hemlandet.51 

Förvisso fälldes dessa uttalanden i samband med ett förslag om att social

departementets utlänningsverksamhet skulle få minskade anslag, vilket Möller 

givetvis motsatte sig. Men uttalandena tyder ändå på att UNRRA-aktionen 

inte var något populärt projekt för Möller. 

Den skeptiska inställningen kan förstås som ett uttryck för att de före 

detta fångarna bestod av den typ av utlänningar som Sverige helst ville und

vika.52 De var sjuka, arbetsoförmögna judar från kontinenten vilka bara 

skulle var till belastning. Det är sannolikt att regeringen till stor del accepte

rade förslaget i förhoppningen att få den "good-will" som landet så väl be

hövde efter all internationell kritik. 

UNHCR", i Göran Rystad (ed.) Tbe Uprooted: Forced Migration as an International 

Problem in the Post-War Era (Lund 1990). 
49 Lomfors (2005); Persson (2002). 
50 AK 1945 nr. 22, s. 59f, citat s. 60; FK 1945 nr. 22, s. 5iff, citat s. 53 (Möller). 
51 Detta kan jämföras med den tidigare policyn att erbjuda transmigrantflyktingar 
visum, d.v.s. såvida flyktingen skulle resa vidare kunde Sverige ge viss hjälp. 
52 Forskningen har påvisat en rangordnad syn på vilka grupper av flyktingar som 
kunde ses som välkomna, där socialdemokrater föredrogs framför kommunister, 
icke-judar framför judar och kvalificerad framför okvalificerad arbetskraft. Se 
Rudolf Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet: Den sudettyska invandringen 

till Sverige 1938-1955 (Göteborg 1997), s. 50-55; Lindberg (1973), s. 291. Detta har 
lyftas fram som ett av flera förklarande perspektiv för krigstidens flyktingpolitik, 
se Byström & Kvist Geverts (2007). 
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Retrospektiva omdömen? 

Medan myndigheterna under efterkrigstiden producerade ett antal "vitböcker" 

om vissa besvärande krigstidsfrågor, kom det svenska agerandet i fråga om judar 

och Förintelsen aldrig till någon prövande uppgörelse.53 Förvisso konstaterades i 

den svenska flyktingpolitikens bokslut, Sandlerkommissionens första rapport, 

att en svängning mot en generösare flyktingpolitik kom alltför sent och att mer 

hade kunnat göras för de judiska flyktingarna.54 Åke Holmbäck (fp) instämde 

vid ett tillfälle i Sandlerkommissionens slutsatser och Hilding Hagberg (k) ansåg 

att kommissionens rapport var "ett skakande dokument över den flyktingpoli

tik, som förts i vårt land under krigsåren". Hagberg anlade ett tydligt moraliskt 

perspektiv när han sade att dödslistorna i "Maidanek, Belsen och Auschwitz och 

andra förintelseläger" hade blivit betydligt kortare om en annan politik hade 

förts.55 Men mycket mer än så blev det aldrig av en politisk eller moralisk 

uppgörelse i förhållande till "utrotningskriget". 

På det antisemitiska brusets våglängd 

Det fanns ingen debattör som i riksdagen under perioden 1942-1947 uttryckte 

programmatisk antisemitism. Även stereotypa antisemitiska artikuleringar -

exempelvis "juden" som schackrare eller som världskonspiratör - lyser med sin 

frånvaro. Men några debattörer, som Möller och Knut Petersson, var trots 

goda intentioner oförmögna att se att de uttryckte tankekonstruktioner om 

"juden" som låg nära det antisemitiskt tankegodset. Andra aktörer, som till 

exempel Erlander och Zetterberg, visade i sina inlägg en mycket begränsad 

förståelse för antisemitismens uttryck och konsekvenser. Anmärkningsvärda är 

också de reservationer gällande motionen om lag mot raspropaganda från 1943 

i vilka det hävdades att inget nytt hade tillkommit som skulle göra att utskot

tet behövde revidera sitt utslag från året innan. Detta är iögonfallande, då 

53 Vitböckernas syfte var att tydliggöra vissa förhållanden för att förbättra viktiga 
internationella relationer. Om vitböcker, se Wilhelm Carlgren, Korten på bordet? 
Svenska vitböcker om krigsårens utrikespolitik (Stockholm 1989). 
54 Statens offentliga utredningar (SOU) 1946:36, Parlamentariska undersöknings
kommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst I: Betänkande angående 
flyktingars behandling, s. 325. 
55 FK 1947 nr. 30, s. ii4ff (Holmbäck), AK 1946 nr. 25, s. 19 (Hagberg). 
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kunskapen om Förintelsen börjat spridas och vetskapen om de norska judar

nas öde var allmän. 

Debattörerna var emellertid medvetna om antisemitismens existens och 

de moraliska, demokratiska och humanitära problem som var förknippade 

med frågan. Det faktum att både Möller och Hagberg betonade att vissa 

saker skulle skrivas in i protokollet antyder att debattörerna reflekterade över 

frågans moraliska karaktär. Men denna kunskap omsattes varken i något 

aktivt bekämpande av antisemitismen eller i spontana aktioner för konti

nentens judar, vare sig under eller efter kriget. Antisemitismen sågs alltjämt 

som ett avgränsat judiskt eller tyskt problem och sattes endast undantagsvis 

in i ett större sammanhang. 

Min tolkning är att det antisemitiska bakgrundsbruset visade sig fragmenta

riskt i vissa inlägg men mest tydligt i diskussionen kring de danska judarna. 

Att ett engagemang för judarna blommade upp vid mottagandet av dessa 

danskar beror säkerligen på flera faktorer, så som humanitet, det strategiska 

läget, påtryckningar från de allierade och sökandet efter "good-will". Jag me

nar dock att den nordiska tanken var en viktig del av detta engagemang. Sve

rige hade, vilket framgår av debatten, ett särskilt ansvar för de nordiska län

derna. Men det behövde understrykas och poängteras att agerandet för de 

danska judarna låg i linje med den nordiska omsorgen. Detta etniska perspek

tiv kan hänföras till ett antisemitiskt bakgrundsbrus så som det definierats av 

Kvist Geverts: Förvisso handlade det om danskar vilka givetvis skulle hjälpas. 

Men samtidigt var det fråga om judar och då kom bruset upp till ytan när det 

gjordes skillnad på "vanliga danskar" och problematiska "danska judar". 

När Brandt och Branting med olika ord talar om en "medveten" och 

"omedveten" antisemitism kan det tolkas som att det av samtiden uppfatta

des som det Kvist Geverts kallar för ett antisemitiskt bakgrundsbrus. Och 

det bruset var, enligt min mening, starkt begränsande för hur aktörerna 

tänkte och agerade i fråga om judarnas sak och antisemitismen. Detta kan 

förklara det oförstående som visades de förslag som framfördes av Brandt, 

Hagberg och andra. Exemplen Brandt och Hagberg visar samtidigt att vissa 

personer inte påverkades av bruset och att det, vintern 1942-1943, var fullt 

möjligt att ha god kännedom om vad som skedde ute i världen. Det visar 

också att det var fullt möjligt att tala i klartext om förintelse och utrotning 

utan att det bestreds i sak. Detta antyder att kunskapen om det pågående 

folkmordet var allmän, ett outtalat faktum, som ingen motsade. 
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Detta resonemang pekar vidare mot det som jag menar är det mest 

framträdande draget i riksdagens debatter om judar, Förintelsen och anti

semitism: Tystnaden. Det finns flera aspekter av denna. För det första togs 

frågorna inte upp särdeles ofta. För det andra blev det aldrig några omfat

tande diskussioner. För det tredje var de diskussioner som fördes fragmenta

riska och de enskilda frågorna kopplades sällan samman till ett enhetligt 

debatterna. För det fjärde möttes flera försök att skapa debatt med en mur 

av tystnad. Sammantaget är det lätt att få intrycket att dessa frågor visades 

ett markant ointresse. I realiteten behöver det inte vara så eftersom ett flertal 

faktorer påverkade vad som diskuterades i riksdagen: Andra frågor var mer 

akuta och låg inom riksdagens direkta handlingsutrymme, världen var full 

av andra katastrofer vilka inte heller berördes et cetera. 

Tystnaden är alltid vansklig att analysera men är ibland alltför påtaglig 

för att inte problematiseras. Flera vetenskapliga discipliner har ägnat sig åt 

hur tystnad skall tolkas. Thomas N. Huckin, professor i engelska och ling

vistik, har i en inflytelserik artikel diskuterat fem olika typer av tystnader i 

texter och tal.56 Huckin ägnar sig mest åt vad han kallar den diskreta tystna

den - när talaren/författaren vill undvika vissa ämnen därför att de är besvä

rande för honom/henne eller lyssnaren/läsaren. Framförallt uppmärksam

mar Huckin den manipulativa tystnaden, den typ av tystnad som är ämnad 

att förtiga viss information. 

Genom att försöka konstruera kontextuella modeller, det vill säga mo

deller av vad talaren/författaren och lyssnaren/läsaren har för gemensamma 

kunskaper och värderingar, menar Huckin att det är möjligt att säga något 

om vad som lyser med sin frånvaro i kommunikationen trots att det borde 

omnämnas. "Such textual silence must, in some sense, be relevant to the 

topic and the surrounding context; otherwise, virtually anything unsaid 

would count as 'textual silence' in virtually any text".57 Detta är förstås ett 

mycket viktigt påpekande men visar också på teorins begränsning: Vad av 

det som utelämnas är relevant? 

Huckin poängterar att vad som sägs och inte är en fråga som hör samman 

med den ideologiskt diskursiva världen. "Writers and speakers commonly 

frame public issues by mentioning certain relevant topics and subtopics while 

56 Thomas Huckin, "Textual Silence and the discourse of homelessness", Discourse & 
Society, nr 13 (3), (2002). 
57 Huckin (2002), s. 353. 
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ignoring others. In so doing, they are in effect setting the context so as to 

invoke a certain context model, i.e. give the text representation a certain 

'slant'."58 

Med detta vill jag endast markera att tystnaden är ett viktigt instrument i 

den mänskliga kommunikationen. Därmed vill jag peka på möjligheten att 

tystnaden var en viktig beståndsdel i skapandet av en diskurs som rörde 

frågor om judar, Förintelsen och antisemitismen. Måhända kan Kvist 

Geverts tes om det antisemitiska bakgrundbrusets betydelse utökas med 

Huckins resonemang. Det är ju, när allt kommer omkring, när samtalen 

tystnat i rummet som högtalarens brus blir som mest påtagligt. 

58 Huckin (2002), s. 354. 
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